
                                      

Curso de Agente do Mérito do Elo Social 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Carga horária: 8 horas 

 

A aquisição de conhecimento é hoje a ferramenta mais poderosa no mundo corporativo, 

e nós, do Elo Social, estamos lhe possibilitando, sem qualquer investimento, agregar em 

seu curriculum a formação de Agente do Mérito do Elo Social, que lhe possibilitará tornar-

se Instrutor de uma das 13 (treze) matérias que ministramos através do Programa 

“Referencial Ponto de Equilíbrio” – Cursos Vivenciais. 

Será uma forma de adquirir mais conhecimentos e, principalmente, aplicá-los no dia a dia, 

com a ministração de cursos de forma remunerada. 

Empresas e mercados precisam de pessoas que não se contentam com respostas 

prontas, já que as atuais gerações que estão ingressando no mercado de trabalho já 

chegam com um comportamento diferenciado em relação à aquisição de conhecimentos, 

pois o acesso à informação tem sido cada vez mais facilitado por meio da tecnologia e da 

internet, e isso tornou o mercado cada vez mais exigente em seus processos avaliativos. 

  

PRIMEIRO BLOCO – O GOVERNO  

Poder Executivo 

 

a) – Prefeituras 

b) – Governos Estaduais 

c) – Governo Federal 

d) – Forças Armadas  

 

Poder Legislativo 

 

a) - Câmara dos Vereadores 

b) – Assembleia Legislativa 

c) – Câmara dos Deputados 

d) – Senado Federal  

e) – CLPs (Comissões de Legislação Participativa) 

 

Poder Judiciário 

 

a) – Primeira instância (Vara preventa) 

b) – Segunda Instância (Tribunal de justiça) 

c) – Terceira Instância (STJ – Superior Tribunal de Justiça) 



d) – Última Instância (STF – Supremo Tribunal Federal) 

e) – Justiça Federal (Graus de jurisdição) 

f) – Justiça do trabalho (graus de Jurisdição) 

 

Ministério Público 

 

a) - Procuradoria geral do Estado 

b) – Promotoria de justiça 

c) – Procuradoria Geral da República 

d) – Quarto Poder 

 

Policiais e suas atribuições 

 

a) -  Polícia Federal – (PRF) 

b) – Polícia Rodoviária Federal  

c) – Polícia Legislativa 

d) – Polícia Militar 

e) – Polícia Civil  

 

SEGUNDO BLOCO – O TERCEIRO SETOR 

 

Partidos Políticos no Brasil 

ONGs Nacionais 

ONGs internacionais 

Movimentos (manipulação social) 

Instituições Religiosas 

Sindicatos Patronais e de Empregados 

Cooperativas de Trabalho 

Indígenas 

Quilombos 

Meio Ambiente 

A Grande Mídia e seu poder de dominação 

Mídias Digitais 

Instituições Sociais ligadas à saúde (Participação do SUS) 

 

TERCEIRO BLOCO – REFLEXOS DO CENÁRIO MUNDIAL 

 

PIB e suas consequências 

Economia nacional/internacional 

Bolsa de Valores 

Mercado de Capitais 

S/A de Capital Fechado 

S/A de Capital Aberto  

O Dólar e sua influência no cenário mundial 

Fundos de investimentos/bancos digitais 

Nova Ordem Mundial (Centralização de poderes que tem como meta destruir os valores e 

as culturas mundiais) 

 

QUARTO BLOCO – REVOLUÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO 

 

Registro na CTPS  

Contratos de PJ (Pessoa Jurídica) 



Home Office 

Assessorias 

Contratos Temporários 

 

QUINTO BLOCO – BRASIL, O MELHOR PAÍS DO MUNDO 

 

Fontes inesgotáveis de riquezas naturais 

Ausência de catástrofes climáticas 

Agronegócio – O maior potencial produtivo do mundo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 


