
 
 

 
NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS – NPEA 

EDITAL DE SELEÇÃO 
OFICINAS DE ESTUDOS AVANÇADOS 

 
 
A Faculdade de Direito Milton Campos (FDMC), por meio de seu Núcleo de Pesquisa e 
Estudos Avançados (NPEA), faz saber que estão abertas as inscrições para seleção dos 
integrantes da Oficina de Estudos Avançados a seguir indicada, consoante os termos 
abaixo descritos:  

 
EDITAL DE SELEÇÃO – OFICINA DE ESTUDOS AVANÇADOS 

 
OFICINA DE ESTUDOS AVANÇADOS 

Interfaces do Processo Civil com o Processo do Trabalho (IPCPT) 
 
 

Fevereiro/2023 
 
PROFESSOR COORDENADOR: Luiz Ronan Neves Koury 
 
QUEM PODE SE INSCREVER:  
Alunos da graduação e do mestrado da FDMC. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 23.02.2023 a 03.03.2023 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 
Currículo, histórico escolar, carta de apresentação em que o candidato demonstre as 
razões pelas quais deseja participar da Oficina. 
 
TIPO DE SELEÇÃO DATA E HORÁRIO 

DA REALIZAÇÃO 
DATA DA 

DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO 

(  )  PROVA ESCRITA                                      
 

 

(x) ENTREVISTA                                            06.03.2023 – 16:00h 
 

07.03.23 – 21:00h 

(x) ANÁLISE DE CURRÍCULO                       06.03.2023 – 16:00h 
 

07.03.23 – 21:00h 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TEMÁTICA(S) INDICADA(S) PARA PROVA: 
- Relação do Direito Material com o Direito Processual; 
-A Interação da jurisprudência com a doutrina. 
- Julgados recentes e relevantes. 
 
BREVE DESCRIÇÃO DO GRUPO E DAS ATIVIDADES: 
A Oficina de Estudos Avançados “As Interfaces do Processo Civil com o Processo do 
Trabalho” – IPCPT, criado em março de 2016, objetiva harmonizar ambos os sistemas 
processuais, a partir da identificação das intercessões normativas do Processo Civil e 
do Processo do Trabalho. Aprofunda na análise da aplicação subsidiária das normas 
processuais civis introduzidas pela Lei n.º 13.105/2015 ao Processo do Trabalho, 
regulado majoritariamente pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, tendo como 
norte o fenômeno contemporâneo da “constitucionalização do processo”, cuja matriz é 
a Constituição da República Federativa do Brasil, que toma o processo como 
afirmação do Estado Democrático de Direito, na medida que se constitui instrumento 
fundamental para efetivação dos direitos consagrados. Os institutos das duas 
disciplinas são estudados, comparados, agrupados, fundidos e distinguidos a partir da 
adoção da ideia de que o processo deve ser célere, justo e efetivo – tripé fundamental 
em que se assenta a atual doutrina processualista constitucional. As alterações trazidas 
pelas Reformas Trabalhistas, notadamente pela Lei n.º 13.467/2017, também serão 
refletidas e correlacionadas ao Processo Civil. Nos últimos anos, os estudos da oficina 
se destinaram à análise da jurisprudência, destacando-se temáticas processuais de 
grande relevância e repercussão no âmbito dos Tribunais Regionais e Superiores.  
 
DIA E HORÁRIO DOS ENCONTROS: 
Encontros quinzenais, às quintas-feiras – 17:30hs (virtual/presencial - alternados) 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 
É necessária a presença em, pelo menos. 75% dos encontros no semestre para 
manutenção da qualidade de membro do grupo.   
 
Enviar inscrição e documentação para: 
npea@mcampos.br; e 
ipcpt.oficina@gmail.com;  
 
Entrevista no dia 27.02.2023 as 16hs: 
Acessar o link: 
http://meet.google.com/tep-vwuh-xwf 
 
 
 
 
 


