
  
 

 



 

 

 

 
Coaching Concurseiros: Explica para nós o sentimento da aprovação.... de ver o teu nome do Diário 

Oficial no cargo de Auditor Fiscal do DF.  

Resposta: Ver meu nome, no Diário Oficial, como aprovado no concurso de Auditor Fiscal do DF, foi 

uma sensação indescritível, motivo de muita felicidade, já que vivi muitas dificuldades durante minha 

preparação, tendo que conciliar o estudo para concurso, com família (esposa, dois filhos e dois 

cachorros) e trabalho, como Policial Militar.   

 

Coaching Concurseiros: Conta um pouquinho da tua trajetória, como começou, algum perrengue e 

os últimos meses de pós edital? 

Resposta: Apesar de sido aprovado em um concurso top aos 36 anos, desde ainda adolescente tinha 

como objetivo ser aprovado em um concurso, inicialmente polícia, depois, em 2011, ainda sem ter o 

curso superior, queria como meta ser aprovado no concurso de auditor da Receita Federal, como de 

fato fiz os de 2012 e 2014 para treino, pois ainda não tinha terminado a graduação. Assim, continuei 

estudando para receita Federal, na esperança que tivesse outro concurso, nos próximos anos, o que 

não ocorreu até hoje. Diante do cenário de incerteza sobre o concurso da Receita Federal, em meados 

de 2018, decidi fazer os concursos do fisco estadual, como fiz os de GO, SC, RS e BA, em todos fui 

reprovado. Mesmo diante das reprovações, percebi que estava no caminho certo, a aprovação seria 

só uma questão de tempo, como de fato ocorreu no concurso da SEFAZ DF. Ainda que não fosse 

aprovado e nomeado no concurso da SEFAZ DF, continuaria estudando para os próximos. 

 

Coaching Concurseiros: Como chegou até o Coaching Concurseiros? Se a metodologia do coaching 

junto com os simulados fizeram diferença na tua aprovação?  

Resposta: Conheci o coaching concurseiro, em 2014, quando realizei alguns simulados nacionais para 

o concurso da Receita Federal, mas torneio membro, em 2018, quando o Mozart fez um marketing do 

trabalho dele na rede social(facebook). 

 

A metodologia do coaching foi de fundamental importância para minha aprovação, com o planeamento 

específico para o concurso que realizei, com divisão de tempo entre revisão e resolução de questões. 

Além disso, a realização de simulados foi de suma valia para minha evolução no pós-edital, tendo em 

vista da banca do concurso ser o CEBRASPE, comecei com uma nota líquida, nos primeiros simulados, 

bem baixa, e fui evoluindo nos simulados seguintes. 

 

Coaching Concurseiros: O que tu acreditas que foi primordial(essencial) na tua aprovação?   

Resposta: O que foi primordial na minha aprovação foi ser fiel a carga horária semanal no pós-edital, 

bem como ter feito muita revisão das anotações do caderno, resolução de muitas questões da banca 



 

 

organizadora. Ademais, os feedbacks do Mozart, toda segunda-feira, serviu de motivação e 

autoconfiança, durante cada semana estudada, pois a semana (de quem concilia estudo para 

concurso, família e trabalho) ser muito pesada. Caso não fosse a consultoria, tinha ficado vários dias 

sem ter estudado no pós-edital, pois estava muito cansado. 

 

 

Coaching Concurseiros: Por favor, deixa um recado (dica) para a galera que está nessa batalha 

diuturnamente. 

Resposta: A orientação que digo para quem estar na busca de uma vaga em um cargo público é ser 

resiliente, paciente, e ter muita fé que aprovação vai dar certo, bem como, antes do edital, manter 

uma carga de estudo suportável, e após edital dar o gás total. Além disso, deve dar o melhor de si na 

busca de uma vaga, caso não ocorra, reveja os erros, e mantenha firme no propósito, que é a 

aprovação.  

 

Caso fosse considerar todas as reprovações que tive e as dificuldades que enfrentei durante minha 

preparação, tinha desistido, e não teria sido aprovado no concurso de Auditor da SEFAZ-DF. “Lembre-

se que a dor é passageira e a glória é para sempre”. 

 


