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Olá, tudo bem? Aqui é o Erick Alves "
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Para quem não me conhece, sou Auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) e professor de Direito
Administrativo, agora em uma nova casa, a Direção Concursos. Sou formado pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN), onde aprendi muito sobre disciplina, organização e responsabilidade, características essenciais
para quem estuda e para quem ensina no ramo de concursos públicos. Espero, com minha experiência, ajudar você
a conquistar uma vaga no cargo dos seus sonhos!
Nosso curso, que será desenvolvido em oito aulas, as quais abordarão os seguintes assuntos, que foram
cobrados no edital de 2020 para o concurso de Agente Federal de Execução Penal do DEPEN:
01 - Lei nº 8.112/1990 e suas alterações.
02 - Poderes administrativos. 2.1 Hierárquico, disciplinar,
regulamentar e de polícia. 2.2 Uso e abuso do poder.
03 - Lei nº 9.784/1999 e suas alterações.
04 - Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e Decreto nº 10.024/2019 (regulamenta a licitação, na modalidade pregão,
na forma eletrônica).
05 - Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. Responsabilidade por
ato comissivo do Estado. Responsabilidade por omissão do Estado. Requisitos para a demonstração da
responsabilidade do Estado. Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado.
06 - Decreto nº 6.170/2007 e suas alterações (dispõe sobre as normas relavas às transferências de recursos da União
mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências). Portaria Interministerial nº 424/2016 e suas
alterações.
07 - Lei nº 8.429/1992 e suas alterações (improbidade administrava)
08 - Lei nº 12.846/2013 e suas alterações (anticorrupção)
As aulas serão disponibilizadas conforme o cronograma indicado no site.
Ressalto que o curso será desenvolvido tanto em PDF como em vídeo-aula. Ou seja, você poderá escolher
como estudar. Além disso, você poderá tirar dúvidas diretamente comigo, através da área do aluno.
Bom, vejo você no curso!

Bons estudos!
Prof. Erick Alves
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