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TÓPICOS DE CORREÇÃO 

Pretende-se, no essencial, a identificação das figuras e das problemáticas relevantes e pertinentes, bem 
como a descrição fundamentada (na lei, na doutrina e na jurisprudência) da aplicação, pelo menos, das 
seguintes regras do Código do Trabalho:  

 
Grupo I (13 valores) 

1) Joana foi contratada […] prevista no CCT aplicável. 
� Artigos 100.º, n.º 1, alínea c); 106.º, n.º 3, alíneas b) e c); 115.º, 118.º, n.º 1; 118.º, n,º 2 e n.º 3; 1.º; 

2.º, n.º 2 e n.º 3, alínea a); 496.º. 
2) Nos termos […] fim-de-semana. 
� Artigos 106.º, n.º 2, alínea h); 258.º; 261.º, n.º 2; 262.º, n.º 2, alínea a); 260.º, n.º 2 e n.º 1, alínea a). 
� Artigos 197.º, n.º 1; 198.º; 200.º; 203.º; 213.º; n.º 1; 214.º, n.º 1; 232.º; n.º 1 e n.º 3; 233.º, n.º 1 e n.º 2. 
3) Invocando a necessidade […] com desconto retributivo. 
� Artigos 406.º do CC; 193.º, n.º 1; 194.º, n.º 1, alínea b), n.º 4 e n.º 5; 196.º, n.º 1 e n.º 2; 128.º, n.º 1, 

alínea e); 248.º, n.º 1; 249.º, n.º 3; 256.º, n.º 1; 128.º, n.º 1, alínea b). 
4) Ao fim de […] cumpre ordens. 
� Artigos 128.º, n.º 1, alínea e); 98.º; 328.º e seguintes; 351.º, n.º 1 e n.º 2, alínea g), e seguintes; 403.º. 
5) Entretanto, […] desconto retributivo.  Quid iuris 
� Artigos 442.º, n.º 1, alínea a); 444.º, n.º 1 e n.º 5; 530.º; 531.º, n.º 1; 536.º; 541.º; 256.º; 226.º e 

seguintes; noção de greve; greve de solidariedade. 
 

Grupo II (3+3 valores) 
Comente, sucinta mas justificadamente, duas (e só duas) das seguintes afirmações: 

1. As designadas […] prejuízo. 
� Explicitar a noção de greve e de greve de maior prejuízo e distinguir entre greves do sector 

chave e greves trombose.  
2. A lei […] categoria profissional. 

� Analisar a noção de impossibilidade para efeitos de invocação da caducidade do contrato de 
trabalho e ponderar a aplicação dos requisitos do despedimento por inadaptação. 

3. Os regimes […] dos trabalhadores. 
� Descrever comparativamente as três figuras e esclarecer os interesses em presença. 

4. É a evolução […] pelas partes. 
� Analisar criticamente o regime legal da caducidade das convenções colectivas. 

 
Cotação: 
* Clareza na apresentação das ideias e na expressão escrita: 1 valor 


