
 

 

 



 

 

 
 

 

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

acadêmica? Conte-nos um pouquinho da sua trajetória. 

Resposta: Meu nome é Diego Reis, tenho 35 anos, sou tecnólogo em Gestão Financeira. Em 2005, 

com 19 anos de idade, fui aprovado no concurso para Sargento do Exército e permaneci nas fileiras 

da força terrestre até 2014, quando tomei posse no cargo de Policial Penal Federal, antigo Agente 

Penitenciário Federal. Em 2021 fui aprovado no concurso para Auditor Fiscal da Receita do Distrito 

Federal. 

 

  

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

concursos? Quais? 

Resposta: Em 2012 resolvi começar estudar para concursos. Primeiramente meu foco era a Polícia 

Federal. Porém, acabei prestando concurso para Técnico da ANCINE e consegui ser aprovado, ficando 

no cadastro reserva. Isso me deu muita motivação, pois vi que estava no caminho certo. Em 2013 

prestei concurso para Agente da Policia Federal e Agente do DEPEN. Fui aprovado no concurso do 

DEPEN e tomei posse em 2014. Posteriormente, em 2017, resolvi começar a estudar para a tão temida 

área fiscal. Como quase todo mundo, o foco inicial era a Receita Federal, mas logo descobri os Fiscos 

Estaduais e Municipais. Ainda em 2017 consegui ser aprovado, no cadastro reserva, nos cargos de 

Analista e Técnico administrativo do TRF5. Como não era o meu principal objetivo, permaneci 

estudando e em 2018 e 2019 obtive bons resultados na área fiscal, porém sempre batendo na trave. 

Em 2020 veio a aprovação para a segunda fase (discursiva) do concurso da SEFAZ-DF. Devido à 

pandemia a prova só ocorreu em 2021. Foi um momento de muita resiliência e controle emocional 

para conseguir a tão sonhada aprovação no cargo de Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal. 

 

 

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

de estudar para concursos?  

Resposta: Iniciei no serviço público como militar, muito influenciado pelo meu pai que é militar da 

reserva da Marinha do Brasil. Tenho muito orgulho e aprendi muito como Sargento do Exército. Porém, 

conversando com colegas que estudavam e foram aprovados em cargos civis, fui pegando os “bizus” 

e percebendo remunerações melhores e atribuições interessantes em outros cargos. O fator inicial 

para mim foi a questão remuneratória mesmo. Já especificamente para o cargo de Auditor Fiscal tanto 

a questão remuneratória quanto a função e importância do cargo tiveram peso na minha decisão de 

estudar. 



 

 

 

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

dedicava inteiramente aos estudos para concurso?  

Resposta: Sempre trabalhei e estudei. Para o concurso do DEPEN estudava quando acabava o 

expediente no quartel. Já para a área fiscal eu trabalhava em regime de plantão (24x72h). Então dava 

pra estudar mais descansado nos 3 dias de folga. 

 

 

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

Resposta: Pro SEFAZ-DF, no pré-edital estudava em torno de 30 horas semanais. Já no pós-edital 

aumentei para umas 40 horas semanais. 

 

 

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

questões foram realizadas no total?  

Resposta: O total de horas líquidas não saberia dizer, pois nunca fui de registrar as horas. Eu 

simplesmente tentava manter uma média alta de horas de estudo. Quanto as questões, também não 

saberia dizer o numero exato. O que posso afirmar é que fiz muitas questões no pós-edital. Pois como 

já havia visto praticamente toda a parte teórica, eu focava muito na resolução de questões. Tinha dia 

que fazia mais de 200 questões. 

 

 

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

Resposta: Com certeza as exatas. Eu nem cheguei a terminar todo material de Estatística. No início, 

até fazer conta sem calculadora era difícil pra mim rsrsrsrs. Tive um pouco de dificuldade em 

Tecnologia da Informação também, principalmente em Banco de Dados, pois é uma área que em 

nunca havia tido contato. 

 

 

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

Resposta: Contratei a mentoria especificamente para a fase da prova Discursiva, pois tinha muita 

dificuldade para escrever um texto organizado e objetivo. Muitas vezes sabia o conteúdo e não sabia 

transcrever o que estava na minha cabeça. Os diversos simulados que fiz foram de grande ajuda, pois 

além de treinar com um material bem próximo do que seria cobrado na prova, os feedbacks do 

professor eram muito bons. 

 

 



 

 

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

Resposta: Na verdade foi uma sensação de dever cumprido. Um grande alívio. Pois o meu medo era 

passar anos estudando e não alcançar o objetivo. Mas quando a ficha foi caindo foi só felicidade, uma 

paz enorme. 

 

 

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

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

Resposta: Sim, me deu uma direção pra seguir no treino de discursivas. 

 

 

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

até a conquista do objetivo? 

Resposta: Muito boa. O Mozart é um cara muito profissional. Craque na língua portuguesa. Teve 

muito trabalho corrigindo meus erros de português rsrsrsrs. 

 

 

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? 

Resposta: Um bom Coaching pode ajudar muito nesse processo. Mas a dica que posso dar é viver 

um dia de cada vez. Ache um bom lugar para estudar, siga os horários de estudo estipulados, utilize 

bons materiais e inclua no planejamento tempo para o lazer e atividade física. Faça isso dia após dia 

sem muita pressão, pois o pior inimigo do concurseiro é a ansiedade.  

 

 

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

agregaram valor à sua preparação? 

Resposta: Os simulados com certeza. 

 

 

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

te levou a continuar a escalada? 

Resposta: Acho que desistir não. Mas na véspera das provas dava uma ansiedade enorme. O que 

me ajudava era pensar que não era difícil só pra mim e sim para todos e que a aprovação não estava 

só em minhas mãos. O que eu podia fazer era dar o meu melhor na preparação. 

 



 

 

 

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

iniciando ou pretende iniciar os estudos? 

Resposta: Fazer um bom planejamento é essencial, mas o principal é conseguir executá-lo. Não 

adianta planejar estudar 9 horas por dia se na realidade não consegue estudar nem 3 horas. Ou pior, 

estuda as 9 horas, mas não é um estudo qualitativo. A qualidade aliada à quantidade é o que vai 

acelerar sua aprovação. Portanto comece com poucas horas e vá aumentando. Não se esqueça de 

fazer exercícios físicos e ter algum lazer, pois no longo prazo ninguém consegue só estudar o tempo 

todo. 

 

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

concursos. 

Resposta: Faça o seu melhor e será recompensado. Olhe o resultado de outras pessoas como 

inspiração e não como pressão. A disciplina diária é mais importante que a intensidade. Lembre-se de 

manter o equilíbrio, pois como falei anteriormente a ansiedade é o pior inimigo do concurseiro. 

 

 

 

 


