
 



 

 

Olá! Meu nome é Cristiane, tenho 27 anos, sou formada em engenharia civil e recentemente fui 

aprovada na prova objetiva e discursiva do concurso da Polícia Federal no cargo de escrivã. 

 

Quando iniciei a mentoria no Coaching Concurseiros com o professor Degrazia, em julho de 2019, 

estava estudando para área fiscal. Em março de 2020, foi publicado o edital para agente de fiscalização 

do TCM SP, então focamos nesse concurso. No entanto, no fim de abril veio o comunicado de 

suspensão do concurso devido a pandemia. Aí voltamos com os estudos para a área fiscal. Em agosto 

de 2020, foi publicado o edital para auditor fiscal de Aracaju e resolvemos fazer. A prova estava 

marcada para dezembro e, no dia em que cheguei em Aracaju, dois dias antes da data da prova, 

recebi a notícia que ela havia sido suspensa. Ainda havia a expectativa que poderia acontecer, mas 

na noite anterior da prova, saiu o comunicado oficial da banca informando que a prova de fato estava 

suspensa. 

 

Depois desse infeliz ocorrido, houve rumores de que sairia o concurso da PF e da PRF. Conversei com 

o professor Degrazia e vimos que era uma ótima oportunidade. Então fizemos um ciclo de estudos 

voltado para isso. As provas da PF e da PRF estavam marcadas para março e ambas, devido a 

pandemia, foram remarcadas para maio. 

 

Esse adiamento, para mim, foi ótimo, pois foi um tempo a mais para eu estudar. A prova da PRF 

aconteceu primeiro e, quando fui fazê-la estava muito tensa. Cometi alguns erros e acredito que o 

principal tenha sido a falta de controle do tempo, o que acarretou em uma redação ruim e também 

acabei deixando muitas questões em branco, não sobrou tempo para voltar nelas. Diante disso, sabia 

que seria reprovada. Mas não tinha tempo para ficar me lamentando, pois a prova da PF aconteceria 

em 15 dias. Então o professor Degrazia me orientou, deu dicas valiosas para não cometer os mesmos 

erros da PRF e seguimos em frente com o planejamento. 

 

Estava ainda mais tensa, com muito medo de ir mal novamente, e estudei muito nesses 15 dias. No 

dia da prova, tensão estava a mil. Estava muito preocupada. Mas respirei fundo, me acalmei e fui. 

Graças a Deus, e tenho certeza absoluta que tive muita ajuda dele, consegui fazer uma boa prova, 

não cometi os mesmos erros da PRF. Ao sair da prova, sabia que tinha ido melhor, mas não sabia se 

seria suficiente para passar. Quando saiu o resultado oficial da prova objetiva e discursiva e vi que eu 

havia passado dentro das vagas, foi uma felicidade sem tamanho, que não dá para descrever aqui. 

Poxa, eu fiquei MUITO feliz!!! Muito mesmo!!! E ainda estou!!! 

 

Só tenho a agradecer ao professor Degrazia. Ele foi e continua sendo um mentor excepcional nessa 

caminhada de estudos. Além do conhecimento vasto sobre o mundo dos concursos, ele é muito 

estratégico para nos orientar sobre quais caminhos tomar. E foi o que aconteceu na prova da PF. 

Agradeço imensamente o senhor pela força, pelas dicas valiosas, pela orientação impecável e pelo 



 

 

comprometimento e dedicação durante toda mentoria, estando sempre disponível para sanar não só 

as dúvidas relacionadas ao estudo, mas também as inseguranças que surgiam ao longo do caminho. 

Muitíssimo obrigada por tudo, mestre. Foi um privilégio e uma honra poder contar com o Coaching 

Concurseiros e a sua mentoria! 


