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CLUBE DA CASA

O que é?!

O Clube da Casa é um grupo seleto de alunos que têm acesso aos 300 cursos da Casa lançados até 
o momento e mais os cursos que serão lançados até dezembro de 2019. Se você quer fazer parte 
desse clube, a oportunidade é agora. Serão mais de 500 cursos pelo preço de um só, incluindo a 
maior novidade da Casa de 2018: Cursos VIP’s. 

6 Motivos para você não perder essa oportunidade 

1. Acesso à TODOS os cursos da Casa até dezembro de 2019; 

2. Acesso aos cursos VIP’s da Casa do Concurseiro;

3. Acesso a mais de 200 cursos que serão lançados pela Casa até dezembro de 2019;

4. Mais de 45 mil horas em videoaulas;

5. Mais de 50 mil questões em vídeo. Todo mês inclusão de 1.000 novas questões;

6. Tudo isso pelo preço de um curso. Economia de mais de R$ 150 mil reais em cursos.

Quanto custa TUDO isso? 

Valor do Clube

O objetivo do Clube é você não ter que se preocupar em comprar cursos para estudar até o final 
de 2019. Tudo isso por apenas R$ 1.188,00. Isso mesmo, todos os cursos da CASA e mais os cursos 
novos a serem lançados, pelo preço de UM.
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Parcelamento

A Casa tem o maior carinho por seus alunos, por isso, temos facilidades para quem quer ingressar 
no Clube da Casa. O valor do Clube pode ser parcelado em até 12x sem juros no cartão de crédito 
e a parcela fica apenas R$ 99,00.

E quem não tem cartão de crédito pode parcelar em até 4X sem juros no boleto bancário, ou seja, 
apenas R$ 297,00 por mês. 

Além disso, quem comprar à vista no boleto, tem desconto de 10%. Que maravilha, não?

Rola desconto para alunos e ex-alunos?

Alunos e ex-alunos: Como sempre, os alunos e ex-alunos têm 20% de desconto automático na 
compra do Clube. Ou seja, de R$ 1.188,00 por apenas R$ 950,40. 

Alunos Clube da Casa: Os alunos das versões anteriores do Clube da Casa têm desconto de 50%! O 
valor do Clube fica apenas R$ 594,00.

Qual a minha garantia?

Se você se arrepender em até 30 dias, devolvemos o seu dinheiro integralmente.

Quanto tempo tenho para ingressar no Clube 2018

O tempo é limitado! As matrículas iniciam dia 1º de agosto, a partir das 9h, e vão até às 23h59min 
do dia 07 de agosto! Não perca tempo e garanta essa oportunidade EXCLUSIVA!!

SAIBA MAIS 

https://acasadoconcurseiro.com.br/5-passos-para-a-aprovacao
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COMO FOI O CLUBE DA CASA 2017

Pesquisa realizada com os alunos do Clube de 2017.

Mais de 93% dos alunos estão satisfeitos com 
o investimento realizado. Para nós, é um ponto 
positivo, mas estamos em busca dos 100%.

39% dos alunos já foram aprovados em algum 
concurso. Se considerarmos apenas quem já 
realizou alguma prova, esse índice sobe para 
48%. Como nossa meta era aprovar todos os 
alunos em dois anos, estamos no caminho certo

O índice de aprovados entre quem estuda todos 
os dias da semana é de 58,7%. Dentre os que 
estudam entre 1 e 3 dias por semana, a taxa 
cai para 27,6%. Os números comprovam que a 
dedicação é fundamental.



4

Veja a opinião dos alunos que compraram o Clube da Casa 2017 e que 
alcançaram a tão sonhada aprovação

Sebastião Costa Lian – Maranhão   

Sem dúvida, foi  uma ideia excelente, pois tive a oportunidade de aprender outros conteúdos e não 
ficar preso apenas em curso. Eu ficava muito preocupado com a expiração do curso, com o CLUBE 
DA CASA  isso acabou. O clube veio em boa hora, pois conquistei algo grandioso que foi passar no 
TRF1. Meu agradecimento ao Edgar e a todos da equipe da CASA e um abraço carinhoso ao profes-
sor André Vieira que me fez entender constitucional. Obrigado.

Icaro Jonatan Fray Pinto – São Paulo   

Melhor coisa que fiz da vida, graças a isso eu sou concursado. Obrigado por tudo.

Cristiane Lilian Soares – Distrito Federal   

O clube é muito bom e vocês estão sempre nos ajudando como podem! Obrigada a todos da casa 
que se dedicam para nós oferecer sempre o melhor.

Joiciane Aparecida Barbosa – Mato Grosso   

Parabéns pela excelente iniciativa da casa em criar o clube. Foi uma ótima oportunidade para mui-
tos alunos.  

Renata da Fontoura Remião – Rio Grande do Sul   

Tenho o clube 1 e o clube 2. Aproveitei muito tudo até agora. Fiz 5 provas, fui aprovada em todas 
(mas com reais chances na DPE e na UFRGS – que estou na lista CR). Sou fã da casa e indico para 
todo mundo.

Walkiria G. Araújo Martins – Pará   

A Casa é sem dúvida um dos melhores cursos do Brasil.

QUER ENTRAR PARA O CLUBE  

https://acasadoconcurseiro.com.br/5-passos-para-a-aprovacao
https://acasadoconcurseiro.com.br/5-passos-para-a-aprovacao

