
 



 

 

 
 

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 Eurádio Souza Neto, 31 anos, bacharel em Direito (Universidade Federal do 

Amazonas - UFAM). 

 

  

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

concursos? Quais? 

Resposta: Estudei por aproximadamente um ano em 2010 e fui aprovado Técnico Judiciário da Justiça 

Federal, em março de 2011. Ocupo este cargo até o momento desta entrevista. 

Em 2014 me formei em Direito e comecei a trajetória na carreira fiscal. Foram 10 provas durante 5 

anos até conseguir aprovação dentro do número de vagas para o cargo de Auditor Fiscal do Município 

de Manaus, em 2019. A nomeação veio somente em 12/04/2022. 

 

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

de estudar para concursos?  

Resposta: Para quem se forma em Direito e não tem interesse em advogar, o único caminho que 

permite usar parte do conhecimento adquirido no Ensino Superior é a carreira pública, então desde o 

início da faculdade eu já sabia que esse seria meu destino e era algo que dependia só de mim. Escolhi 

a carreira fiscal por ter uma proximidade com exatas desde o tempo de ensino médio (cheguei 

inclusive a cursar Engenharia e Direito concomitantemente durante o primeiro ano de faculdade).  

Uma ironia do destino é que parte do motivo da minha escolha pela carreira fiscal era o fato de não 

haver provas discursivas, pelo menos naquela época. Tudo mudou, as provas discursivas se tornaram 

uma realidade e foi este tipo de prova que me colocou para dentro da Secretaria Municipal de Finanças 

de Manaus (fiquei em 38º na prova objetiva e em 4º da discursiva, sendo o 7º na colocação geral, 

num concurso com 9 vagas). 

 

 

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

dedicava inteiramente aos estudos para concurso?  

Resposta: Eu comecei a trabalhar em 2012 na Justiça Federal do Amazonas, então me dividia entre 

trabalho e estudo. 

 

 

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



 

 

Resposta: Pré-edital eram de 25 a 30 horas por semana. Pós-edital entre 30 a 45 horas semanais. 

 

 

 

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

questões foram realizadas no total?  

Resposta: Como parei de estudar com a aprovação em 2019, acabei perdendo todos os registros. De 

qualquer forma, eles não retratariam o todo, pois comecei a me preocupar com essas estatísticas 

somente após entrar no CC, em 2018. Fiz milhares de questões e certamente devo ter estudado mais 

de 2 mil horas. O problema é que não basta estudar muito, você tem que estudar da maneira certa. 

Creio que se eu tivesse entrado no CC antes, teria provavelmente conseguido uma aprovação mais 

precoce. 

 

 

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

Resposta: TI achei muito complicado. Evolução extremamente lenta. Muitas vezes não entendia nada 

e apenas decorava as questões. Matéria vinha obtendo cada vez mais peso nas provas na minha 

época. 

Contabilidade foi terrível, mas após muita prática, consegui chegar à excelência. Se você quiser ser 

Auditor, tem que dominar esta matéria. Pode ter certeza que seus concorrentes dominarão. 

Estatística além de difícil possui peso baixo. Demorei bastante para conseguir dosar as horas 

necessárias para ficar razoavelmente bom nesta matéria. 

Direito Empresarial deu muito trabalho no início. Matéria com baixo peso, o que dificulta as coisas, 

pois você não pode perder muito tempo com matérias que não possuem um peso relevante. 

 

 

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

Resposta: Muito tempo estudando sem notar uma evolução no meu percentual de acertos, falta de 

disciplina e organização. 

 

 

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

Resposta: Sensação de liberdade, de glória eterna. Não comemorei tanto pois já tenho uma certa 

experiência com concursos e sei que entre aprovação e posse pode demorar alguns bons anos. No 

meu caso, foram quase 3 anos. Vou deixar pra comemorar quando for empossado. 

 

 



 

 

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: Com certeza, foram fundamentais. 

 

 

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

até a conquista do objetivo? 

Resposta: Dani e eu tivemos uma ótima relação. Ela sempre me deu liberdade para alguns ajustes, 

desde que eu demonstrasse a necessidade de uma ou outra adaptação.  

Acredito que todo pupilo gostaria de ver seu mestre orgulhoso, então eu estudava a mais porque eu 

também queria dar essa vitória para ela.  

Tenho muita gratidão pelo trabalho desenvolvido pela Dani. Ela e o CC me colocaram num patamar 

superior de qualidade, atingindo o altíssimo nível que um certame desta envergadura exige. 

 

 

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: Acho que o importante é a pessoa focar em estudar o número de horas semanais que ela 

consegue suportar, sem corpo mole e sem exagero. O foco tem que ser no longo prazo, passar numa 

prova deste porte requer milhares de horas líquidas de estudo, muita lei seca e, principalmente, um 

volume descomunal de questões comentadas e simulados. 

Conheci gente que estudava 11 horas por dia - sem folga nos fins de semana - e conheci outro que 

estudava 4 horas por dia. Ambos se tornaram auditores. 

Eu gostava de estudar de 5 a 6 horas por dia, e nos finais de semana era 100% lazer (em tempos de 

pré-edital). Esse foi meu ponto de equilíbrio. Já estudei muito mais, porém demorei para perceber 

que não era sustentável. 

Ter uma companheira(o) que te dê o mínimo de apoio (não atrapalhar já pode ser o suficiente) ajuda 

muito. Eu tenho a sorte de ter encontrado uma mulher espetacular, meu grande amor, que esteve 

comigo durante boa parte desta jornada e que sempre me apoiou, de reprovação em reprovação, 

tomando as dores das minhas derrotas como se suas fossem, até que eu alcançasse a apoteose do 

grande momento profissional da minha vida. 

 

 

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

agregaram valor à sua preparação? 



 

 

Resposta: Simulados, lei seca, indicação de material adequado, alocação eficiente de horas de 

estudo. 

 

 

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

te levou a continuar a escalada? 

Resposta: Você se questiona se está indo pelo caminho certo após 5 anos de acúmulo de reprovações. 

Quando você escuta histórias de pessoas passando com 2 anos de estudo, bate um desalento enorme. 

O que me fez continuar foi a completa ausência de um plano B e a sensação de derrota que de mim 

tomaria posse ao deixar para trás anos de estudo, que provavelmente jamais teriam valor ou utilidade 

em outro cenário fora do universo de concursos públicos. 

 

 

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

iniciando ou pretende iniciar os estudos? 

Resposta: Ouvi um certo professor falar: “Se você não está dando pelo menos 90% daquilo que pode 

é porque, no fundo, você não acredita que vai passar.” 

Essa frase sempre me motivou muito a estudar. Eu sempre fui bom aluno, desde criança. Boas notas 

e pouco esforço. Não precisei me matar de estudar para passar nas provas de vestibular, em cursos 

concorridos. Enfim, aquele ambiente me tornou arrogante, ao ponto de achar que seria fácil passar 

em concursos, ou ao menos seria muito mais fácil do que para a média. Ledo engano. A verdade é 

que a concorrência vai atropelar você, as bancas vão te assustar, mais pessoas vão começar a estudar 

a cada dia e as coisas tendem a piorar. Vi pessoas medianas se tornarem verdadeiros gênios de prova 

e pessoas extremamente inteligente ficarem pelo caminho, vítimas da própria soberba. A verdade é 

que estudar para concurso vai te tornar humilde, por bem ou por mal. Saiba que todos estão no 

mesmo barco e vence quem tem uma combinação boa de resiliência com planejamento. Você vai ser 

reprovado muitas vezes, vai gastar muito dinheiro e precisa tomar porrada por anos até chegar ao 

nível do pelotão de elite, que é a galera que passa. 

Outra coisa importante é acreditar que vai passar, mas não acreditar da boca para fora, mas sim 

demonstrar essa crença nas atitudes, nas renúncias, no compromisso com as horas semanais. Eu não 

lembro de ter conhecido algum aprovado que não tinha robustas expectativas de uma futura 

aprovação. 

Por último, mas não menos importante, você precisa manter um registro de todas as questões que 

você faz, de quantas horas você estuda, do que você estuda. Ter noção de quanto tempo você demora 

para revisar uma matéria inteira lhe traz muitas vantagens, sobretudo no pós-edital. Você precisa 

saber, na ponta da língua, qual seu percentual de acertos em cada matéria, bem como seu total. 

Precisa saber em qual assunto de Direito Tributário você está abaixo de 80% de acertos, pois a sua 



 

 

alocação de horas de estudo vai depender muito desta informação. Não se engane, você precisa ser 

profissional com seus estudos, levá-los a sério como levaria seu emprego. 

Resumindo, temos 3 fatores decisivos, na minha opinião:  

1) Raça: esforço + resiliência;  

2) Crença: combustível para o item 1; 

3) Planejamento: o mais profissional possível e o único dos 3 itens que pode ser terceirizado. 

 

 

Coaching Concurseiros: De um modo geral, como você avalia o serviço prestado pelo Coaching 

Concurseiros? 

Resposta: Excelente. Indico para todos aqueles que não percebem uma evolução contínua nos seus 

resultados e para aqueles que não tem a capacidade de se autogerir. 

 

 

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

concursos. 

Resposta: Quando eu estava na luta, sempre gostava de ver vídeos e depoimentos de aprovados. 

Esses caras eram meus super-heróis. Eu acho que não existe melhor forma de adquirir bons insights 

e boas práticas de estudo do que colher informações com gente que já chegou aonde você quer 

chegar. Não existe fórmula mágica, o que existe é um trabalho de longo prazo que precisa dar 

resultado. É parecido com uma empresa, que tem metas para bater e precisa lucrar caso queira 

sobreviver. Se você já estuda há algum tempo e suas primeiras notas em D. Constitucional lá no TEC 

giram em torno de 70%, então é inadmissível que daqui a 6 meses você não tenha ganhado alguns 

pontos percentuais nesta matéria. Se você não evoluiu, provavelmente está estudando errado. O 

mundo dos concursos para cargos que pagam mais de R$ 20.000,00 é um faroeste, extremamente 

competitivo, as pessoas dão a vida por isso. Não há espaço para amadorismo aqui. Se eu tivesse 

levado meus estudos da forma mais profissional possível desde o início, teria poupado alguns anos de 

vida.  

Enfim, galera, acho que, no fundo, a grande maioria aqui sabe o tanto que tem que se doar pra 

conseguir uma aprovação desta e sabe que precisa ter profissionalismo no planejar. O mais difícil é 

botar tudo isso em prática. Vai ser dificílimo, como deveria ser, às vezes vai parecer impossível. Mas 

eu acredito que combinando raça, crença e planejamento, é possível se chegar a qualquer lugar. O 

aprovado é o reprovado que não desistiu! 

 

 

 

 


