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Sobre o curso
Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
Sejam bem-vindos ao curso de Elaboração de Pareceres Técnicos com correção de 2 temas inéditos para o
concurso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE-SC, cargo de Auditor Fiscal de Controle
Externo – Especialidade: Administração.
CARACTERÍSTICAS DO CURSO
O curso tem como foco o domínio das técnicas de elaboração de questões discursivas e pareceres técnicos para
o concurso do TCE-SC, que serão apresentadas nas aulas iniciais. Além disso, para que você possa identificar seus
principais erros e corrigi-los, o curso conta com a correção individualizada de 2 peças técnicas inéditas, que serão
propostas pelos professores contemplando temas tradicionalmente cobrados na área de controle (Administração
Geral, Administração Pública e AFO).
A correção será feita por especialistas que utilizarão os mesmos critérios da banca e darão feedback de como
você poderá melhorar a sua questão discursiva. Serão apresentados ao aluno comentários padronizados, por escrito
ou em áudio, com a menção de nota baseada em espelho de correção disponibilizado pelo professor que elaborou a
questão inédita.
FORMATO DO CURSO
O curso é composto de aulas em PDF acompanhadas das videoaulas correspondentes, além de materiais de
apoio em PDF (e-books). Além disso, você poderá tirar suas dúvidas diretamente comigo, professor Marcel
Guimarães (coordenador da área de discursivas técnicas).
É importante destacar que o curso não tem como escopo o conteúdo das matérias específicas do concurso,
apesar de serem eventualmente utilizados alguns conceitos teóricos e legais na elaboração e correção das questões.
FORMA DE CORREÇÃO DOS TEXTOS
A correção será feita por especialistas que utilizarão os mesmos critérios da banca e darão feedback de como
você poderá melhorar a sua questão discursiva.
Serão apresentados ao aluno comentários padronizados, por escrito, com a menção de nota baseada em
espelho de correção disponibilizado pelo professor que elaborou a questão inédita.
Além da nota e dos comentários padronizados da equipe de correção, cada texto receberá também
Comentários do Coordenador, conforme detalhado a seguir.
COMENTÁRIOS DO COORDENADOR
A correção não se limitará à menção de nota com base no espelho de correção. Além da nota e dos comentários
padronizados, haverá comentários por parte do coordenador, por escrito, para que o aluno compreenda em que ele
precisa melhorar, diferentemente de receber um texto apenas com a nota. O objetivo é a evolução do aluno de forma
definitiva.
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PRAZOS
Prazo de correção dos textos
Cada questão enviada será respondida em até 7 dias úteis.
Prazo de envio

O prazo de envio das questões para correção será de até 15 dias antes da data de encerramento do seu curso
ou da data da sua prova, conforme o caso.
É importante mencionar que após esse prazo não serão mais recebidas questões para correção, pois elas são
individualizadas.
INSTRUÇÕES PARA ENVIO
As instruções para o envio das questões para correção serão disponibilizadas em aula específica de cada
curso/turma, conforme cronograma apresentado mais adiante.
PÚBLICO-ALVO
O curso tem como público-alvo candidatos que tenham um nível intermediário/avançado de conhecimento
teórico das disciplinas e/ou que estejam em reta final de preparação para o concurso do TCE-SC.

Importante
Por conta das questões operacionais que envolvem a correção dos textos com a maior qualidade possível, as
VAGAS do presente curso são LIMITADAS.
EBOOKS
Além dos PDFs das aulas, integram o presente curso os seguintes e-books:
• lista de questões discursivas antigas da banca para a área de controle (gratuito);
• lista dos dispositivos legais mais importantes das principais disciplinas: artigos que devem ser citados
expressamente pelos candidatos em suas respostas (disponível apenas para os alunos matriculados no curso,
conforme data definida no cronograma a seguir).
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Cronograma
Este é o nosso cronograma de aulas e respectivos conteúdos:
Aula
Aula 0

Conteúdo
Descrição do curso e apresentação dos professores

Data
26/04/2021

Elaboração de textos discursivos (dissertativos) técnicos
em provas de concursos – Parte 1
Aula 1

•
•
•

•

Etapas da elaboração dos textos discursivos;
Estrutura geral do texto;
Roteiro de planejamento do texto;
Exercícios de fixação do planejamento do texto
(quantidade de parágrafos).

26/04/2021

Elaboração de textos discursivos (dissertativos) técnicos
em provas de concursos – Parte 2

Aula 2

•
•
•
•

•

Estrutura do texto detalhada;
Parágrafos de desenvolvimento;
Roteiro de planejamento do texto e dos parágrafos de
desenvolvimento;
Pontos importantes avaliados pela Banca;
Exemplos práticos – resolução de questões discursivas
(CESPE).

03/05/2021

Elaboração de pareceres (peças de natureza técnica) em
provas de concursos – Parte 1

Aula 3

•
•
•
•
•
•

Etapas da elaboração do Parecer;
Estrutura geral do Parecer;
Estrutura dos Parágrafos de Análise;
Estrutura da Conclusão;
Roteiro de Planejamento do Parecer e dos Parágrafos de
Desenvolvimento;
Exercícios de Fixação do Planejamento do Parecer
(Quantidade de Parágrafos).

10/05/2021

Elaboração de pareceres (peças de natureza técnica) em
provas de concursos – Parte 2
Aula 4

•
•

Plano de Contingência: Parecer Coringa;
Exemplos práticos – resolução de pareceres de (CESPE);

17/05/2021

Importância das Provas Discursivas na Nota Final dos Concursos.
Aula 5

Aspectos específicos das questões discursivas para o
concurso
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Critérios de avaliação das discursivas para o concurso.
Orientações para envio das questões para correção

Aula 6

•

•

Prazos para recebimento das questões que serão
corrigidas;
Instruções da forma de envio faz questões para a correção
individualizada.

31/05/2021

Divulgação dos Temas Inéditos, sendo:
Aula 7

•

2 peças de natureza técnica;

03/12/2021

Obs: O aluno enviará para correção as 2 peças técnicas.
Materiais extras:
Aula 8

•
•

Aula 9

Questões discursivas e pareceres resolvidos no curso nas
aulas 0 a 3;
Dispositivos legais mais cobrados em provas discursivas
(AFO).
Slides em PDF
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Sobre a metodologia proposta
Muita gente tem dificuldade em responder as questões discursivas nos concursos. Às vezes, a pessoa não sabe
nem como começar a escrever o texto. Outras vezes, sente falta de um modelo padrão a ser seguido. Sabe aquela
receita de bolo?

Mmm...Bolo
Pois é, de um modo geral, o grande problema na hora da prova discursiva do seu concurso é a falta de confiança,
e não de conteúdo. Neste curso, tentarei simplificar a elaboração de questões discursivas e de pareceres técnicos. Ao
longo de alguns anos de estudo, fui aprendendo a desenvolver uma técnica própria de elaboração de redações em
concursos.
Nos concursos que fiz, eu, prof. Marcel Guimarães, precisei muito das questões discursivas, principalmente nas
provas da CGU, TCU, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em que a elaboração de textos dissertativos,
pareceres e peças de natureza técnica foi fundamental para a minha aprovação.
Assim, a parte inicial deste curso foi formatada com base nos cursos que fiz durante a minha preparação para
todos esses concursos, acrescentando ideias que fui desenvolvendo ao longo do tempo a partir da minha experiência
como professor, tendo em vista que já elaborei muitos recursos para os alunos em provas discursivas. A ideia aqui é
facilitar sua vida, mostrando que é possível elaborar um texto de uma maneira simples e objetiva, com linguagem
clara e um formato lógico, propiciando a demonstração de todo o conhecimento que você possui acerca dos
conteúdos cobrados. E, de preferência, sem fazer rascunho, de modo a ganhar tempo na prova. Para isso, basta se
organizar e seguir as diretrizes que serão passadas no decorrer do curso.
Inicialmente, serão apresentadas as técnicas de elaboração de textos discursivos (dissertativos) em provas de
concursos. Em seguida, mostrarei quais são os pontos importantes avaliados pela banca, pois é importante você saber
o que o examinador procura no seu texto. Também apresentarei a técnica de elaboração de pareceres e peças de
natureza técnica. Além disso, resolveremos juntos algumas questões discursivas e pareceres que já caíram em provas
de concursos do CESPE, de modo a ilustrar a aplicação da metodologia sugerida.
Vale ressaltar que, embora o curso seja baseado em questões discursivas do CESPE, a técnica pode ser aplicada
para concursos de qualquer banca. Basta prestar atenção aos critérios de correção, principalmente às pontuações
atribuídas ao conteúdo, forma e erros de português, fazendo as adaptações que julgar necessárias.
A seguir, os professores que participação da elaboração do presente curso serão apresentados a você.
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O Professor Marcel Guimarães
Sou o professor Marcel Guimarães. Atualmente, sou Consultor Legislativo do Senado Federal, na Área de
Assessoramento em Orçamentos. Anteriormente, ocupei os cargos de Auditor Federal de Controle Externo do TCU
(2009 a 2014), de Analista de Finanças e Controle da CGU (2008 a 2009) e de Engenheiro Civil dos Correios – ECT
(2001 a 2008). Sou graduado em Engenharia Civil pela Unicamp e em Matemática pelo Centro Universitário
Claretiano. Também sou pós-graduado em Administração Financeira pela FGV e em Desenvolvimento de Sistemas
Orientados a Objeto pela UnB. Além do Senado Federal, TCU, CGU e ECT, também fui aprovado nos concursos do
MPU, IPEA, TJDFT, MPOG, Anatel, Inmetro, INSS, Infraero e, em 2014, para Consultor de Orçamentos da Câmara
dos Deputados.
Aqui no Direção Concursos, integro as equipes de Administração Financeira e Orçamentária - AFO e de
Contabilidade Pública, normalmente sendo o professor responsável pelas videoaulas. A partir de agora, serei
também o resp0nsável pela coordenação dos cursos de discursivas técnicas.
Neste curso, eu serei o responsável pela parte geral (técnicas de elaboração de discursivas e pareceres),
correção das redações e elaboração dos temas inéditos ligados a AFO e Contabilidade Pública.
Para quem ainda não me conhece, este sou eu, o professor Marcel:

Redes sociais
Para quem gosta das redes sociais, seguem os links para meu perfil no Instagram e para o meu Canal no
Youtube. Quem quiser saber mais sobre mim, pode acessar meu site pessoal também:

prof.marcelguimaraes (https://www.instagram.com/prof.marcelguimaraes)

Prof. Marcel Guimaraes (http://www.youtube.com/c/ProfMarcelGuimaraes)
www.marcelguimaraes.com.br
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O Professor Marcelo Soares
O professor Marcelo Soares é Auditor do Estado do Mato Grosso ( 3º lugar em 2014). Graduado em
Administração, pós-graduado em Gestão Pública e mestrando em Administração (Estratégia e Governança
Corporativa). Aprovado e nomeado nos cargos de Auditor Fiscal da Receita Municipal de Cuiabá, Auditor
Governamental do Piauí e Analista Judiciário área administrativa (TRF-1ª, TRT-11ª).
Ele é professor de Administração Geral, Administração Pública, Atendimento e de Técnicas de Vendas aqui
no Direção Concursos.
No presente curso, será o responsável pela elaboração das questões inéditas dessas matérias.
Para quem ainda não o conhece, aí está o professor Marcelo:

Redes sociais
Quem quiser saber mais sobre o Marcelo, pode segui-lo nas redes sociais:

profmarcelosoares (https://www.instagram.com/profmarcelosoares/)

Prof. Marcelo Soares (https://www.youtube.com/channel/UC0r3Fkdw59yn5PsjHgB-ZIg)
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