
O PLANO DE ESTUDO 

 

Criar um cronograma de estudo é 

realmente necessário? Entendo que sim, 

pois ele norteará o seu estudo. Vejo que 

muitos pulam essa etapa ou a fazem de 

forma simplificada ou até mesmo copiam 

do colega. Como consequência disso, 

estudam além do necessário ou deixam de 

estudar pontos importantes.  

“Antes de começar, é 

preciso um plano, e depois 

de planejar, é preciso 

execução imediata.” 

Sêneca 

O Planejamento deve ser bem 

personalizado, pois envolve muita pesquisa 

e conhecimento pessoal. A boa notícia é 

que não há necessidade de ser um 

especialista em planejamento para se criar 

um cronograma adequado de estudo. 

O planejamento de estudo envolve 

algumas etapas: 

1- Definição de Foco: 

 A escolha do foco vai definir qual 

objetivo a alcançar. Limita o objeto 

da pesquisa. 

 

2- Análise da Situação Atual do 

Candidato: 

Conhecimento do candidato frente 

às disciplinas do concurso 

escolhido. Realizar provas 

anteriores. 

 

3- Análise da concorrência e 

concursos: 

Pesquisar a pontuação dos 

candidatos aprovados em 

concursos anteriores, verificar 

disciplinas de maior peso, analisar 

editais anteriores e pesquisar 

sobre bibliografias e cursos 

indicados. 

 

4- Análise dos Pontos Fortes e 

Fracos: 

Identificar as disciplinas que têm 

dificuldade e facilidade. Classificar 

as que são diferenciais de 

conhecimento e as que precisam 

melhorar. 

 

5- Definição de Objetivos e 

estratégias: 

Definir metas, escolher cursos e 

metodologia de estudo.  

 

6- Execução e avaliação: 

Criar cronograma e seguir. 

 

7- Feedback: 

Resultados em provas e exercícios. 

Avaliação e alteração do 

planejamento inicial, se necessário. 

Já o Plano de Estudo nada mais é que a 

materialização do planejamento. Ele 

precisa ser equilibrado e motivacional para 

que não cause desistência. 

 



Precisa ter disciplinas que formam a base 

do conhecimento como Português, Direito 

Constitucional e Direito Administrativo. E 

outras disciplinas mais céleres como Ética, 

Arquivologia, Gestão de Pessoas, uma vez 

que, essas que darão a sensação de 

evolução e aquelas, geralmente, 

demandam um estudo mais demorado. 

O horário dedicado a cada disciplina 

depende do tempo disponibilizado para o 

estudo. O mais importante é concluir todos 

os tópicos de cada disciplina. 

O resultado no certame, em tese, é reflexo 

do seu conhecimento frente ao campo de 

disciplinas que caem no concurso. E com 

certeza, a execução de um bom 

planejamento leva a um caminho mais 

curto até a aprovação. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


