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DIREITO ADMINISTRATIVO - AGENTES 
PÚBLICOS – DA2 

Competência técnica: Legislação Básica 
Conhecimentos relacionados: Direito Administrativo 

 
Objetivo Geral: 
 
Proporcionar aos participantes a apreensão dos conceitos necessários ao 
exercício das suas funções.  

 
Objetivos Específicos: 
 

 Diferenciar o regime constitucional do servidor público dos regimes 
infraconstitucionais das diversas entidades federativas (federal, estadual 
e municipal);  

 Identificar as diversas categorias de agentes públicos, seus regimes 
gerais e especiais (agentes políticos, magistrados, promotores, 
ocupantes de cargo de provimento efetivo, empregado público, 
contratados temporários, etc.); 

 Identificar os direitos e deveres descritos na Constituição e a Lei às 
diversas categorias acima referidas. 

 
Metodologia e Recursos: 
 
Aulas expositivas, materiais de leitura e estudo de casos. 
 
Conteúdo Programático: 
 

 Agentes Públicos I: Classificação: Agentes Políticos, agentes particulares 
colaboradores e servidores públicos. Agentes de Fato. Servidores 
Públicos: sentido, características; 

 Agentes Públicos II: Classificação: Servidores Públicos Civis e Militares; 
Servidores Públicos Comuns e Especiais. Servidores Públicos estatutários, 
trabalhistas e temporários. Regimes Jurídicos Funcionais: Regimes 
estatutário, trabalhista, especial e regime jurídico único; 

 Agentes Públicos III: Organização Funcional: quadro funcional; cargos, 
empregos e funções públicas; classificação dos cargos; criação, 
transformação e extinção dos cargos; 

 Agentes Públicos IV: Provimento: tipos (originário e derivado), formas 
(nomeação, promoção, ascensão transferência, readaptação, 
recondução). Investidura: nomeação, posse e exercício. Reingresso. 
Vacância. Direito adquirido dos servidores; 

 Agentes Públicos V: Concurso público: Sentido, fundamento, alcance da 
exigência, inexigibilidade, concurso interno, inscrição e aprovação, 
validade, precedência da convocação, sanção, resultado do concurso, 
invalidação do concurso. Acessibilidade: Sentido, incidência, requisitos de 
acesso, sexo e idade, exame psicotécnico, investigação social, acesso 
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profissional do idoso; 
 Agentes Públicos VI: Acumulação de cargos e funções: regra geral, 

situações de permissividade, efeitos, ingresso em nova carreira, 
convalidação constitucional;  

 Agentes Públicos VII: Estabilidade: Noção do instituto, estabilização 
constitucional, estágio probatório, estabilidade e efetividade, demissão e 
exoneração, exoneração conversível em demissão, servidores 
trabalhistas, vitaliciedade; 

 Agentes Públicos VIII: Aposentadoria: conceito, regime jurídico, 
modalidades, aposentadoria especiais.  Proventos: cumulação, revisão. 
Aposentadoria: contagem do tempo, direito adquirido, situações 
consumadas e transitórias, renúncia, cassação. Pensões: sentido, 
disciplina; 

 Agentes Públicos IX: Disponibilidade: sentido, pressupostos, incidência, 
efeitos, proventos. Mandato eletivo: remuneração, revisão remuneratória, 
irredutibilidade, isonomia, vinculação e teto, pagamentos com atraso. 
Associação sindical e greve;  

 Agentes Públicos X: Responsabilidade dos servidores públicos na esfera 
civil, penal e administrativa: repercussão na esfera civil, repercussão na 
esfera penal, crimes funcionais, condenação, absolvição na esfera penal, 
crimes não funcionais, condenação, absolvição na esfera administrativa. 

 
Avaliação 
 
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso. 
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Carga Horária:  
 
15h 
 


