
  
 

 

  



 

 

Coaching Concurseiros: Vamos começar falando de você. Qual o seu nome, idade, e formação 

acadêmica? Conte-nos um pouquinho da sua trajetória. 

Resposta: Marcelo Conceição, 28 anos, formado em Direito. Decidi estudar para concurso assim que 

conclui o ensino médio. Era a única maneira de mudar a minha realidade! Fiz alguns concursos para 

nível médio, por exemplo, Caixa e Agente Penitenciário; depois de um certo tempo resolvi estudar 

para área de controle. 

  

Coaching Concurseiros: Você já estuda para concursos há quanto tempo? Foi aprovado em outros 

concursos? Quais? 

Resposta: Estudo para concursos (fiscal/controle) há mais ou menos 4 anos. Fui aprovado no 

concurso do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 

 

 

Coaching Concurseiros: Você poderia enumerar alguns fatores que foram primordiais na sua decisão 

de estudar para concursos?  

Resposta: Os fatores primordiais foram, melhoraria da minha situação financeira, estabilidade e 

qualidade de vida. 

 

 

Coaching Concurseiros: Durante essa jornada como concurseiro, você trabalhava e estudava ou se 

dedicava inteiramente aos estudos para concurso?  

Resposta: Trabalhava, Estudava e Fazia Faculdade 

 

 

Coaching Concurseiros: Como era a sua carga horária semanal de estudos no pré e no pós-edital? 

Resposta: Eu não costumava cronometrar a carga horária, só comecei a ter esse hábito, depois que 

conheci o COACH CONCURSEIRO. A média semanal girava entre 20h e 30h 

 

 

Coaching Concurseiros: Você saberia nos informar o total de horas líquidas estudadas e quantas 

questões foram realizadas no total?  

Resposta: O total de questões, exclusivamente para o TCE-RJ, foram 35.680.  Não tenho os dados sobre 

a carga horária líquida. 

 

 

Coaching Concurseiros: Quais foram, na sua opinião, as matérias mais difíceis de serem estudadas? 



 

 

Resposta: Análise da Informação, Auditoria Governamental, Língua Portuguesa e Contabilidade 

(Geral e Pública)  

 

Coaching Concurseiros: O que te levou a contratar a mentoria do Coaching Concurseiros? 

Resposta: Senti confiança no trabalho realizado pela empresa, tendo como base nas entrevistas dos 

aprovados.  

 

Coaching Concurseiros: Conte-nos como foi a sensação ao ver o seu nome na lista dos aprovados? 

Resposta: A sensação é indescritível. A gente nem acredita, só chora e agradece.  

 

Coaching Concurseiros: Avaliando seu modo de estudo antes e depois do Coaching Concurseiros, 

considera que a mentoria foi uma peça importante em sua aprovação? 

Resposta: Com certeza! A gente passa de um estudo caseiro para um estudo profissional, digo sem 

medo: se não fosse a orientação e o acompanhamento, a aprovação iria demorar muito a chegar. 

 

Coaching Concurseiros: Como foi a sua relação com o seu professor orientador desde o princípio 

até a conquista do objetivo? 

Resposta: Meu orientador sempre foi um grande parceiro, indico de olhos fechados a qualquer 

pessoa.  

 

 

Coaching Concurseiros: O estudo, quando levado por períodos mais longos, tende a ser uma 

atividade bastante desgastante. Como lidava com a pressão para evoluir e chegar a um nível 

competitivo para a prova? 

Resposta: Eu já tinha decido que queria ser aprovado e não poderia desistir e quando desanimava, 

conversava com Mozart (meu orientador), pensava nos benefícios que a carreira poderia trazer e me 

volta para “batalha”.  

 

 

Coaching Concurseiros: Quais foram as atividades realizadas no Coaching Concurseiros que mais 

agregaram valor à sua preparação? 

Resposta: O acompanhamento, simulados e curso de discursiva.  

 

 

Coaching Concurseiros: Houve algum momento em que pensou em desistir? Caso positivo, o que 

te levou a continuar a escalada? 



 

 

Resposta: Quase todos os dias eu pensava em desistir, mas logo lembra os motivos pelos quais eu 

tinha começado. 

 

 

Coaching Concurseiros: O que aconselharia a alguém que não conseguiu ser aprovado ou que está 

iniciando ou pretende iniciar os estudos? 

Resposta: Continuar! Só não passa quem desiste e também procurar ajuda de quem já passou.  

 

 

Coaching Concurseiros: De um modo geral, como você avalia o serviço prestado pelo Coaching 

Concurseiros? 

Resposta: Avalio como positivo e útil, fez muita diferença na minha aprovação. Divisor de águas 

entre um estudo caseiro e um estudo profissional.  

 

 

Coaching Concurseiros: Por gentileza, deixe um recado para a galera que continua na batalha dos 

concursos. 

Resposta: Não desiste! Quando parecer que está muito pesado, é porque você encontrar-se próximo 

da sua aprovação. Ah! Cuida da saúde física e mental também. 

 

 

 

 


