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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242229, 8437229  - Direito do Trabalho e Processo de 
Trabalho 

Ano 3 Semestre 2 Área CNAEF: 380 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marlene Mendes 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecer as fontes internacionais, comunitárias e portuguesas do Direito do Trabalho; Compreender as regras fundamentais do 
Direito Coletivo do Trabalho; Identificar os principais direitos e deveres resultantes do contrato de trabalho; redigir e apl icar as 
cláusulas de um contrato de trabalho; saber quais os procedimentos, públicos e privados, de resolução de conflitos.   

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

As bases técnicas e a origem do Direito do Trabalho; as fontes nacionais e comunitárias do Direito do Trabalho; a noção de 
contrato de trabalho e suas características identificativas que o permitem distinguir de outras figuras/contratos afins ou 
equiparados; conhecer os sujeitos da relação laboral, seus direitos e deveres; conhecer o regime jurídico do contrato individ ual 
de trabalho; as vicissitudes contratuais, as causas de invalidade do contrato de trabalho e as suas modalidades de cessação, 
serão ministradas aulas com os seguintes conteúdos: 1) As bases e fontes específicas do Direito do Trabalho. 2) A noção de 
contrato de trabalho e distinção de figuras afins e/ou equiparadas. 3) Os sujeitos da relação laboral. 4) A formação, forma, 
objecto e invalidade do contrato. 5) O local de trabalho. 6) A prestação de trabalho. 7) A retribuição. 8) As modalidades do 
contrato de trabalho. 9) As vicissitudes contratuais. 10) A cessação do contrato de trabalho. 11) O processo de trabalho.      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A familiarização com o conhecimento  dos conceitos fundamentais em direito do trabalho, as suas bases e conceitos, o 
entendimento das questões contratuais, características, formalidades, requisitos, modalidades de contrato e respetivos regimes,  
assim como das suas variadas aplicações legais e práticas assegura uma boa compliance com todos os conteúdos 
programáticos. Aulas expositivas e exercícios práticos permitem aprender a “pensar e aplicar” os direitos reais  e habilitam os 
estudantes a desenvolver a sua atividade própria e de modo independente.       

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão utilizadas metodologias de ensino ativas que permitam a aquisição do conhecimento e o envolvimento do estudante no 
estudo da normatividade objeto de estudo da u.c. 

Recorrer-se-á a diferentes estratégias de ensino e aprendizagem, nomeadamente, Aulas expositivas; Debates em pequeno e 
grande grupo; Análise de casos práticos; Dinâmicas de grupo; Pesquisa de jurisprudência e  outra documentação on -line; 
Estudo orientado realizados quer através de um trabalho em sala de aula quer de um trabalho orientado para realizar fora da 
sala de aula mas cujos conteúdos se complementam. 

A Unidade Curricular tem suporte complementar na plataforma Moodle         

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
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O estudo e adoção dos conhecimentos conceptuais próprios desta área do conhecimento  através da realização de estudos de 
caso, pesquisa de jurisprudência  e aulas expositivas permitirá atingir todos os objetivos de aprendizagem propostos pela u.c ., 
especialmente no que concerne ao conhecimento do regime jurídico e respetiva interpretação judicial. Por seu lado a pesquisa, 
leitura e reflexão sobre a jurisprudência permite concretizar o estudo e aproximá-lo da realidade do dia-a-dia, do modo como os 
problemas relacionados com os direitos reais encontram, efetivamente, resposta. Aulas expositivas e exercícios práticos 
permitem aprender a “pensar e aplicar” os direitos reais  e habilitam os estudantes a desenvolver a sua atividade própria e d e 
modo independente.            

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação consiste na realização um teste escrito (50%) e de uma prova oral (50%, com nota mínima). O recurso será realizado 
através de uma prova oral (100%).           

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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MENDES, Marlene (2015). O Contrato de Trabalho na Prática Jurídica, Nova Causa, Edições Jurídicas, Vila Nova de 
Famalicão; 

- MENDES, Marlene, ALMEIDA, Sérgio (2010). Código de Processo de Trabalho Anotado, Petrony, Lisboa. 
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