
CONCURSO PÚBLICO: FAÇA SUAS APOSTAS!!! 

 

A disputa por uma vaga no serviço 

público está cada vez mais acirrada. 

Cada vez mais se faz necessária uma 

boa preparação.  

Tenho visto ao longo dessa 

caminhada diversas pessoas que 

erram ao buscar uma resposta 

imediata para seus anseios de 

aprovação. E apostam tudo em cada 

edital publicado 

O concurseiro está propenso a 

cometer dois erros básicos: estudar 

somente pós-edital e querer fazer todo 

concurso que aparece. 

Estes erros remetem a uma mesma 

situação que é contar com a sorte, ou 

seja, fazer apostas. E fazer apostas 

hoje: é correr o risco de um resultado 

negativo.  

 

 

 

 

 

 

Estudar somente depois de divulgado 

o edital é certeza de não conseguir 

fechar o conteúdo da prova, pois o 

prazo é curto. É claro que existem 

casos de sucesso, entretanto a regra é 

a reprovação.  

E fazer todo concurso que aparece 

sem qualquer planejamento ou 

organização é muito comum, mas 

ocasiona a perda de tempo e reflete 

na ausência de evolução. 

A solução para não cair na tentação é 

ter um objetivo bem definido e montar 

uma estratégia para alcançá-lo. 

A definição do foco exige uma reflexão 

pessoal e muita pesquisa. 

A reflexão é importante, pois será a 

responsável pela definição de critérios 

para a pesquisa posterior. 

 

 

É neste momento, por exemplo, que 

se define qual a remuneração mínima 

aceitável ou qual a área que se 

pretende atuar. Vamos a um exemplo 

prático: 

 Critério 1: Concurso de Nível 

superior 

 Critério 2: ganhar acima de R$ 

6.000,00 ( seis mil reais)  

 Critério 3: Área de atuação 

administrativa 

Com esses critérios o Foco 

provavelmente seria: Agência 

Reguladora, Tribunal, Ministério 

Público. 

O critério 1 elimina qualquer concurso 

de nível médio, o critério 2 elimina 

vários concursos de ministérios e o 

critério 3 elimina qualquer concurso 

que fuja o interesse de atuar na área 

“O concurseiro está propenso 

a cometer dois erros básicos: 

estudar somente pós-edital e 

querer fazer todo concurso 

que aparece.” 

 



administrativa, como por exemplo, 

concursos de carreira policial. 

Perceba que a reflexão vai nortear 

toda a pesquisa e posterior 

planejamento. E lembre-se que a 

escolha do foco está diretamente 

ligada ao tempo de preparação, ou 

seja, quanto mais degraus subir na 

escolha, mais tempo de estudo. 

A definição de foco é essencial para 

uma preparação com qualidade. E a 

sua delimitação permitirá uma 

preparação mais direcionada. 

  

“ Todos os caminhos estão errados 

quando você não sabe aonde quer 

chegar.” 

William Shakeaspare 

 

Por isso, aposte todas as suas fichas 

numa boa preparação. Tenha foco, 

faça muita pesquisa e estude 

bastante. Até a próxima.  

 

Flávio Boeres 

flavio.boeres@coachdeconcursos.com.br 

 

 


