
 



 

 

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

acadêmica? Conte-nos um pouquinho da sua trajetória. 

Fábio: Me chamo Fábio Köpp da Silveira, tenho 36 anos e sou formado em Ciências Econômicas na 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Em 2008, passei em dois concursos, Assistente 

Administrativo na FURG e técnico bancário na Caixa Econômica Federal. No primeiro trabalhei por 3 

meses até ser nomeado na CEF, onde trabalhei por quase 13 anos. Desde junho deste ano estou na 

Receita Estadual do RS como Técnico Tributário (TTRE). 

 

  

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

concursos? Quais? 

Fábio: Comecei a estudar para concursos em 2008, mas não continuamente. O último período de estudos 

foi de aproximadamente 4 anos (entre 2015 e 2019), no qual estudei para área fiscal. Fui aprovado nos 

seguintes concursos: Assistente administrativo na FURG, técnico bancário na CEF e TTRE na Receita 

Estadual do RS. 

 

 

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

de estudar para concursos?  

Fábio: Meus pais são funcionários públicos, portanto sempre tive o incentivo deles. Outro motivo é que 

na minha cidade não tem oportunidades muito boas no mercado privado e além do que gosto de estudar. 

 

 

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

dedicava inteiramente aos estudos para concurso?  

Fábio: Neste período de preparação para área fiscal eu trabalhava 8 h diárias de segunda a sexta. 

 

 

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

Fábio: Minha carga horária semanal era de 25 a 30 horas tanto no pré quanto no pós-edital.  

 

 

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

questões foram realizadas no total?  

Resposta: Como faz 2,5 anos que parei de estudar, não me recordo. 

Coaching Concurseiros: Foram 970 horas líquidas e mais de 13 mil questões. 

 

 

 



 

 

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

Fábio: A maioria das matérias eu não achava difícil, a dificuldade era na quantidade de matérias. Porém, 

TI eu tive bastante dificuldade, inclusive foi o que me reprovou no concurso de Auditor Fiscal para o RS. 

 

 

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

Fábio: Como tinha pouco tempo para planejar os estudos e estudar, decidi contratar a mentoria do 

Coaching Concurseiros para organizar a parte do planejamento e poder usar o tempo livre somente para 

estudar. Além disso, por haver o acompanhamento de uma pessoa que já passou pela experiência de 

concurseiro com êxito (no meu caso pela Coach Danielle Souza) e também pela regularidade de 

simulados. 

 

 

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

Fábio: Na época do concurso fiquei um pouco decepcionado, pois fiquei na posição 164 e eram 37 vagas 

para concorrência ampla. Por isso, nem estava acompanhando o andamento e fiquei sabendo da 

nomeação pelo e-mail do Coaching Concurseiros me parabenizando. Foi uma surpresa incrível e que está 

me motivando a retornar os estudos após 2,5 anos para poder me tornar Auditor Fiscal. 

 

 

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

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

Fábio: Com certeza, pois antes não conseguia me organizar para saber que estágio eu estava e também 

ajudou bastante na questão da motivação e do compromisso que acaba se assumindo. Na minha 

percepção, para que o coaching dê certo, o coachee precisa considerar que está assumindo um 

compromisso. 

 

 

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

a conquista do objetivo? 

Fábio: A Coach Danielle Souza se mostrou sempre solícita e foi muito importante nesta conquista, foi 

uma relação muito proveitosa para o atingimento do meu objetivo. É uma grande profissional. Inclusive 

hoje somos colegas de Receita do RS. 

 

 

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? 



 

 

Fábio: Buscava pensar sempre no meu objetivo para poder lidar com a pressão. Foi muito desgastante 

o período de preparação, renunciei a muitos fins de semana e de estar com a família e amigos.  

 

 

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

agregaram valor à sua preparação? 

Fábio: A organização da carga horária, a indicação do material a utilizar nos estudos, o acompanhamento 

do meu desempenho nas matérias, os simulados, enfim... 

 

 

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

levou a continuar a escalada? 

Fábio: Não desisti, eu tinha em mente fechar meu ciclo de estudos até o nascimento do meu filho e foi 

o que fiz. Agora já estou pensando em voltar aos estudos novamente para me tornar Auditor Fiscal. 

 

 

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

iniciando ou pretende iniciar os estudos? 

Fábio: Aconselho a quem não foi aprovado que veja onde pode melhorar e procure uma ajuda 

especializada se necessário e siga lutando para chegar a seu objetivo. Para quem está começando eu 

recomendo o coaching para começar sem perder tempo com questões de organização, principalmente 

para quem tem pouco tempo para estudar. 

 

 

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

Concurseiros? 

Fábio: Eu fiquei muito satisfeito com o serviço prestado pelo Coaching Concurseiros e recomendo a todos 

que estão na batalha por uma vaga no serviço público. 

 

 

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

concursos. 

Fábio: Pensem que vocês estão estudando para um propósito e não deixem se levar pela opinião 

daqueles que querem desviar você deste propósito. O caminho é árduo e espinhoso, mas a coisa mais 

gostosa é ver sua nomeação e poder olhar para trás e dizer que tudo valeu a pena. 

 

 

 

 


