
 



 

 

 
 

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 Leonardo Lima de Oliveira, tenho 33 anos e sou Arquiteto e Urbanista de 

formação. Sou de Niterói – RJ, e hoje me divido entre esta cidade e Guarulhos, local do meu trabalho 

atual. 

 

  

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

concursos? Quais? 

Resposta: Como concurseiro, comecei os meus estudos no ano de 2015 no Curso Gabarito, no Rio 

de Janeiro, conhecido pelo seu foco na área fiscal. Sempre gostei dessa área, e nos anos seguintes 

passei a acompanhar de perto também a área de controle. Depois do referido ano, com o avanço do 

EAD, fui migrando os estudos para as plataformas digitais. 

 

Depois de alguns bons resultados em concursos fiscais e de tribunais, mas sem conseguir ficar dentro 

das vagas, logrei êxito no concurso de Inspetor Fiscal de Rendas de Guarulhos - SP, ficando em 28º 

lugar, local onde trabalho hoje. Também fui aprovado no concurso do ISS Campo Grande - MS, para 

Auditor Fiscal Municipal. 

 

 

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

de estudar para concursos?  

Resposta: Eu já tinha alguns amigos e familiares servidores públicos. Dessa forma, fui me 

interessando à medida que ia conversando mais com essas pessoas. A importância da carreira fiscal, 

aliada ao bom salário, à estabilidade e à flexibilidade do cargo foram fatores essenciais para mim. 

 

 

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

dedicava inteiramente aos estudos para concurso?  

Resposta: Trabalhei durante alguns momentos da minha preparação, mas a maior parte foi 

unicamente de estudo. 

 

 

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



 

 

Resposta: Para essa pergunta há mais de uma resposta, a depender do momento da preparação. No 

começo dos meus estudos eu não fazia ideia de quanto tempo era necessário estudar para ser 

aprovado. Nunca havia estudado para concursos antes. Depois de muito tempo (leia-se mais de ano) 

comecei a perceber que a área fiscal demandaria muito mais do que eu estava estudando na época. 

Dessa forma, comecei a me dedicar, em média, de 5 a 6 horas líquidas por dia, chegando a 7 no pós 

edital. 

 

 

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

questões foram realizadas no total?  

Resposta: Como dito anteriormente, no começo da minha preparação eu não tinha muito controle 

das minhas horas e nem do número de exercícios. Portanto, não posso precisar o número de horas. 

Em relação aos exercícios, desde quando comecei a contar, foram mais de 100 mil questões.  

 

 

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

Resposta: Acredito que Contabilidade e Estatística sempre foram uma “pedra no sapato”. Dos 

direitos, algumas partes do Direito Empresarial e do Direito Civil foram o meu desafio. Nos últimos 

tempos a Tecnologia da Informação têm sido cobrada bem aprofundada também, dificultando seu 

estudo. 

 

 

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

Resposta: Sempre ouvia falar da qualidade dos serviços de coaching da empresa, que já acumulava 

diversas aprovações importantes, mas nunca havia me matriculado.  

Eu era fã de organização. Acreditava que, sem ela, não conseguiria ser aprovado, por mais que 

estudasse. Fazia planilhas de contagem de exercícios, de ciclos, de horas e de revisões, e analisava 

minuciosamente os editais dos concursos, fazendo tabelas, esquemas e comparações de matérias, 

mas sentia que ainda faltava alguma coisa.  

Tomei então a iniciativa de me inscrever, pois achava que o coach poderia me fazer enxergar algo 

que seria diferente do que eu vinha fazendo e, com isso, me ajudar a passar. E foi o que aconteceu. 

A metodologia da empresa e a qualidade do meu coach foram essenciais. Depois de alguns meses de 

treinamento veio, então, a notícia da aprovação em Guarulhos. 

 

 

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



 

 

Resposta: Sensacional. Demora um pouco a “cair a ficha”, mas a sensação de dever cumprido e a 

felicidade estampada no rosto das pessoas em sua volta são gratificantes. 

 

 

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. Ajudou a melhorar ainda mais a organização. Ademais, a qualidade dos 

simulados também foi um diferencial. 

 

 

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

até a conquista do objetivo? 

Resposta: Muito boa. O meu coach sempre foi muito atencioso e responsivo. Estava à disposição a 

qualquer hora do dia, praticamente. 

 

 

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: Mesmo depois de mais experiente, cometemos erros. Já fiz prova na qual, em função de 

ter estudado além do que deveria e estar esgotado mentalmente, acabei sendo eliminado por marcar 

três respostas erradas no gabarito. Não há, portanto, uma fórmula mágica. Acredito que o equilíbrio 

talvez seja o melhor caminho. Abandonar os exercícios físicos, uma alimentação regular ou mesmo 

sua família e amigos para conquistar seu sonho definitivamente não é a melhor solução, na minha 

opinião. 

 

 

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

agregaram valor à sua preparação? 

Resposta: Acredito que os simulados foram os diferenciais. 

 

 

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

te levou a continuar a escalada? 

Resposta: Muitos. O desgaste de uma preparação de longo prazo é muito grande. As reprovações 

fazem você se sentir incapaz, enquanto o tempo da sua vida vai passando. O que me levou a continuar 



 

 

foi acreditar que, quando aquilo acabasse, tudo teria valido a pena. Encarar o estudo como rotina, 

como “trabalho”, sem ficar pensando muito no depois, foi de grande valia para mim também.  

 

 

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

iniciando ou pretende iniciar os estudos? 

Resposta: Para quem está no início, aconselharia a ver aquilo como meta de vida, e adaptar o estudo 

a sua rotina, sem abandonar todas as outras áreas da sua vida. Para quem está no caminho, incentivo 

a continuar. Não é fácil, cansa, estressa e dá desânimo, mas quando você passar verá que valeu a 

pena. 

 

 

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

Concurseiros? 

Resposta: Ótimo. 

 

 

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

concursos. 

Resposta: Continue em frente. Se cansar, descanse, mas não pare até ser aprovado. Acredite: no 

final vai valer o sacrifício. 

 

 

 

 


