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Apresentação do curso
Oi meus amigos, tudo bem com vocês?
Meu nome é Camila Montenegro e vou ser a professora da parte deste edital relativa ao Trabalho em
Equipe para o concurso do TCM/SP, e o professor Ronaldo Fonseca ficará com a parte de Atendimento. Mas,
antes de começarmos a adentrar nos conteúdos, quero explicar para vocês como vai funcionar o nosso curso.
As aulas se darão através de PDFs. Aconselho que você dê um enfoque especial ao material escrito, ele
foi feito com muito carinho, visando a sua aprovação. Além da teoria, vamos ter muitas questões de concursos
anteriores para aprendermos como o examinador entende e cobra o assunto. Essas questões não foram
escolhidas ao acaso: pegamos os pontos mais cobrados e vamos bater em cada um deles, você vai chegar afiado
para a sua prova, pode confiar!
Só mais um pontinho antes de começarmos: queria me apresentar! Pessoal, de 2016 a 2018 fui aprovada
nas primeiras colocações em 7 (sete) concursos públicos federais super concorridos, entre eles INSS, TRT, TRFs,
DPU, entre outros. Sou formada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará e, atualmente,
sou técnico administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região de Maracanaú/CE, aguardando a tão
sonhada nomeação como Analista Administrativo em alguns Tribunais. Ah! Também já trabalhei quase 2 (dois)
anos como Agente Administrativo e Chefe da Administração da Defensoria Pública da União em Sobral.
Mas não pense que tudo isso foi fácil! Durante os 3 (três) anos que estudei para concursos, passei por cada
uma das dificuldades que você está vivendo. Sei a dor e a solidão que é ser concurseiro, mas só te digo que vale
muito à pena. Sou plenamente realizada no serviço público. Ajudar as pessoas e servir ao país são coisas que
fazem toda a diferença na minha vida.
Há aproximadamente 1 (um) ano, também me dedico a ajudar outros concurseiros a alcançar a tão
sonhada aprovação, através do repasse das minhas técnicas de estudo, as quais eu percebi que funcionavam
não somente para mim, mas para mais de 300 (trezentos) alunos de atendimento individual que eu conversei
durante esse período. O retorno de tudo isso está sendo maravilhoso.
Mas não estou aqui hoje para falar sobre técnicas de estudo, fui convidada pela equipe do Direção
Concursos para dividir com você esses dias de aprendizado nas matérias relativas à Gestão de Pessoas. Tenho
certeza que essa leitura vai se dar da forma mais natural possível e vai te ajudar a dar mais um passo rumo ao
dia da sua posse.
Vale lembrar que as aulas desse curso se encaixam super bem tanto para concurseiros iniciantes, quanto
para aqueles que já estão voando no conteúdo, afinal são focadas nas últimas cobranças da banca, tendências
em concurso.
Então... vamos lá?! Corre para começar a leitura da nossa aula no próximo PDF.

