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APRESENTAÇÃO

Em maio de 2016 ajudei a organizar o Bibliocamp em Recife.
Trata-se de uma desconferência, um evento informal, com o
intuito de incentivar as relações profissionais e oportunizar a
conversa sobre diversos tipos de conhecimentos e produções dos
profissionais de Biblioteconomia e afins. Naquele clima, pensei
em organizar um outro Bibliocamp. Dessa vez, seria apenas com
bibliotecários concurseiros contando suas diversas experiências
em concursos públicos. Essa ideia permanece viva e, para ajudar
a torná-la real, organizei este livro dentro da mesma ideia. Quem
sabe se realiza?
Certa vez publiquei no Blog Biblioteconomia Para Concursos uma
postagem onde listei iniciativas interessantes de bibliotecários
em prol de ajudar outros bibliotecários a alcançar um lugar ao sol
no serviço público. Logo, já tinha um mapeamento de quem
deveria chamar para compor este livro. No entanto, era preciso

diversificar as experiências. Por isso, convidei pessoas conhecidas
ao longo desses anos. Amigos, colegas de trabalho, alunos,
pessoas com experiências diversas em relação a concursos
públicos. Temos autores com idades diversas (a partir da casa dos
20 e poucos), das cinco regiões do Brasil, de diversos tipos de
órgãos públicos (Do legislativo, de Tribunais, de Universidades e
Empresas públicas).
Aproveito para agradecer a cada um.

Muito obrigado por

acreditarem. Vocês são demais!
Entendo ser de um caráter altruísta quem se dispõe a dividir algo
sem ganhar nada tangível em troca. Quando esse algo é
conhecimento, é mais difícil ainda. Pois não existe conhecimento
pronto, moldado, industrializado. Todo conhecimento é único,
forjado a duras penas, construído com esforço e a todo momento
modificado, acrescido, transformado. Pois sabemos, na verdade,
o conhecimento se multiplica quando é compartilhado. Nessa
minha caminhada voltada para concursos públicos, conheci

pessoas incapazes de se sentirem felizes em compartilhar o
conhecimento resultado de seus esforços. Entendo-as, porém,
fico triste por elas. Deixaram de ter muitas alegrias, como o leitor
perceberá nos relatos deste livro. Quem superou essa barreira
tem uma vida, sem dúvida, mais feliz. Quem não se sente uma
pessoa melhor ajudando outra pessoa a mudar de vida?
Lidar com concursos públicos é lidar com sonhos de uma vida
melhor. Pois é a única forma (tudo bem, não é a única) de acesso
a cargos públicos. Para bacharéis em biblioteconomia, ser
concurseiro é até certo ponto normal, pois cerca da metade dos
postos de trabalho (Censo CFB) de nossa área está no serviço
público. Não é brincadeira. Precisamos ter um compromisso de
longo prazo, além do concurso em si. Na nossa área, quem
consegue aprovações em concursos logo se torna referência.
Passa a ser procurado para dicas de estudos, afinal, sabe o
caminho. Isso traz responsabilidade. Os leitores sentirão isso em
vários dos textos aqui apresentados.

A ideia inicial foi pedir para cada um escrever um texto com sua
visão dessa jornada dos concursos públicos. Porém, o resultado
foi muito além disso. Cada autor entendeu o chamado de uma
forma.

Temos autobiografias, depoimentos, ensinamentos,

ficção,

instrução. Você encontrará aqui testemunhos de

superação, vivacidade, energia, disciplina, oportunidade e de
autoconfiança inabaláveis.
Os textos estão ótimos.
Desejo uma boa leitura!
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PARTE 1

ENSINAMENTOS

7

1. Vida de concurseiro: uma oportunidade de
desenvolvimento pessoal | Carla Torrez
Aprendi, na minha jornada de concurseira e de amiga de
concurseiros, que a preparação mental, emocional e até mesmo
espiritual, tem um peso igual ou até maior que o acúmulo de
conhecimentos para o êxito em provas de concursos públicos.
Existem inúmeros livros, blogs e sites oferecendo dicas e
orientações sobre como passar em concursos públicos e
merecem ser conferidos com toda a atenção.
Diante dessa variedade e qualidade de conteúdos, ao receber o
convite do Gustavo Henn para escrever um capítulo desta obra,
eu questionei-me sobre o que eu poderia dizer de novo ou no
que eu poderia contribuir. Porém, deixei um pouco de lado a
necessidade de ineditismo ou originalidade, a qual eu havia
criado para mim mesma, e resolvi compartilhar dicas e
conselhos que eu daria a alguém que quer começar a se
preparar ou que já está se preparando para concursos públicos.
Seja fiel ao cronograma de estudos.
Organize um cronograma realista, no qual você precisa
considerar o tempo realmente disponível para estudos, pois
precisamos realizar várias atividades pequenas no dia-a-dia,
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mas que tomam um tempo considerável, por exemplo: higiene
e cuidados pessoais, organização do lar, atenção à família e a
outros entes queridos, sem contar os exercícios físicos e a
navegação nas redes sociais. Se você chegar à conclusão de
que tem apenas uma hora de estudo por dia, aproveite-a ao
máximo, sem interrupções.
Procure manter um diário onde você vai registrar o que você
estudou ou fez para a sua preparação para concursos. Isto vai
mostrar sua evolução e servirá de incentivo quando necessário.
E, claro, será uma lembrança bacana da época de concurseiro
obstinado.
Use as redes sociais com moderação e sabedoria.
Destine um horário específico para acessar as redes sociais.
Resista às notificações constantes que vêm no seu celular ou
no seu computador.
Vai soar antipática esta dica, mas procure receber as
publicações de quem realmente faz parte de sua vida. Evite
sobrecarregar-se com informações inúteis ou com novidades
de pessoas desconhecidas. Você não precisa desfazer amizades
ou deixar de seguir pessoas, de forma alguma, apenas faça as
configurações adequadas.
Além disso, não é necessário você expor em detalhes sua vida
e contar tudo o que está fazendo, pois assim você vai acabar
9

perdendo tempo checando os likes e comentários em suas
postagens.
Cuide de sua saúde e do seu bem-estar.
Muitas vezes negligenciamos cuidados com nossa saúde e
bem-estar, pois estamos envolvidos em várias tarefas ou
porque temos pouco tempo ou porque adiamos o início de
certas práticas saudáveis para a próxima segunda-feira ou para
o próximo ano.
A realização de uma prova gera não só um grande desgaste
mental, como um intenso desgaste físico, e preparar-se para
esse momento estando bem nutrido, mais leve e energizado faz
toda diferença.
Evitar muitos doces e frituras vai dar a você mais leveza (não
necessariamente perda de peso), proporcionar uma digestão
mais rápida e evitar sonolência após as refeições.
A atividade física jamais pode ser eliminada em detrimento do
ganho de tempo para estudos. A atividade física oferece ânimo
e alterações hormonais que impulsionam você no processo de
aprendizagem.
Estar perto da natureza e tomar sol (não precisa criar
marquinhas de biquíni ou de sunga) renovam nossas forças.
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Tire um tempo pra si mesmo, para relaxar e meditar. Uma
mente tranquila é um terreno fértil para novas informações.
Estude materiais desenvolvidos para concursos públicos.
Dependendo do tempo do qual você dispõe, não será possível,
infelizmente, aprofundar-se em obras clássicas ou importantes
da área de estudo para a qual você está se dedicando.
Na área de Biblioteconomia, especificamente, hoje contamos
com livros, apostilas e cursos EAD, os quais extraem,
organizam e sintetizam os conteúdos que realmente caem em
provas. Vale muito a pena começar por essas fontes, pois elas
podem tornar-se a linha mestra para os seus estudos.
Nas demais matérias que costumam cair nas provas para
Bibliotecário, a variedade de opções de materiais para estudo é
grande, mas prefira aqueles produzidos por editoras de renome
e voltadas verdadeiramente para concursos públicos. Além
disso, prefira aqueles contendo questões comentadas de provas
de bancas tais como CESPE e FCC.
Existe ainda uma infinidade de vídeos gratuitos de cursos,
blogs e sites para concursos, nas mais diversas áreas. Para o
bom aproveitamento dessas fontes, é importante consultar a
procedência (ou a autoridade, biblioteconomicamente falando),
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os comentários postados e consultar fóruns de discussão de
concurseiros.
Resolva dezenas de provas anteriores.
Resolva o máximo de provas anteriores que puder,
organizando-as por banca e por ordem decrescente de data.
Assim, você vai captando a dinâmica e as artimanhas de cada
banca. E começando pelas provas mais atuais, você verá
questões as quais apontam a necessidade de atualizar-se em
determinados assuntos.
Anote quantas questões acertou em cada uma e os temas ou
áreas em que errou mais. Desta maneira, você vai acompanhar
sua melhora e destacar os pontos carentes de mais estudo.
Abuse dos áudios.
Você pode assimilar muitas informações através de áudios
enquanto se desloca, durante atividades físicas ou quando
exerce atividades rotineiras.
Vale ouvir a constituição federal inteira, gravações suas, aulas
em áudio, enfim, busque fontes e métodos que vão otimizar
seu tempo disponível para estudo.
O dia da prova não é dia de Networking.
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É mais uma dica antipática ou antissocial, mas que funciona.
Procure evitar conversar muito antes da prova. Cumprimente
as pessoas conhecidas, porém, não se aprofunde em conversas
sobre a prova. Proteja-se, evitando ouvir algo que cause
insegurança ou outro tipo de desiquilíbrio a você. Se puder,
medite antes da prova, mentalizando seu sucesso e ganhando
concentração.
Após a prova, não será necessário conferir questões com
outros candidatos, pois o gabarito sairá em poucas horas ou, no
máximo, no dia seguinte. Não há por que você se expor ou
participar de prognósticos sobre quem pode ter ficado numa
colocação melhor ou pior que a sua.
Cuide de seu conforto no momento da prova.
Procure vestir-se ou levar peças de roupa que garantam seu
conforto climático na sala da prova. A temperatura da sala da
prova pode estar bem diferente da que está na rua. Você não
pode sentir nem frio nem calor. E não aceite ficar sentado em
um lugar muito desconfortável, por exemplo, abaixo de um
ar-condicionado.
Leve alimentos que realmente turbinem seu cérebro e
forneçam energia: castanhas, nozes, frutas secas, chocolate
amargo, banana, etc.
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Não coma nada diferente nos dois dias anteriores à prova ou no
dia da prova. Muitas vezes viajamos pra realizar provas e
acabamos querendo experimentar as delícias locais, mas se
entregar a esse prazer costuma ser muito arriscado.
Não tire férias pós-prova de concurso.
É compreensível você querer descansar um pouco depois de
uma prova de concurso. Afinal, muito foi demandado de você
e o c orpo e a mente pedem uma pausa.
Entretanto, é nestas férias pós-prova que muitos perdem o
ritmo e o foco, ainda mais se não foram muito bem na prova,
porque aí vêm o desânimo e a sensação de que não valeu a
pena todo o esforço.
Tire, no máximo, uma semana de férias. Melhor seria não
tirá-las e somente amenizar o ritmo de estudos por uns poucos
dias, mas você, de fato, precisa respeitar seus limites.
Você não é obrigado a nada.
Você não é obrigado a fazer nada e nem a agradar a todos.
Você é livre, pois você sabe o que é melhor pra você. Não
precisa seguir o script que criaram para você ou representar
um personagem.
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Você não é obrigado a passar em um concurso público: você
escolheu passar em um concurso público.
Não aceite cobranças e pressões exageradas, nem dos outros,
nem de você mesmo. Não tenha vergonha de seus insucessos
ou fraquezas. E é importante lembrar: o que é realizado com
sacrifício e contrariedade não vai render bons resultados.
Dê pouca ou nenhuma importância às opiniões alheias.
Sempre estamos sendo julgados e, à medida que vamos
crescendo e atingindo nossos objetivos, o foco sobre nós
aumenta. Isto é um processo natural e deve ser encarado com
dignidade.
Importe-se apenas com os conselhos e impressões daqueles
que realmente amam você e se importam positivamente com
você. Sim, é uma tarefa árdua, mas compensa pela nossa
libertação.
As fofocas e as injustiças são dissolvidas com o passar do
tempo e voltam àqueles que as fizeram. Assim, procure dar a
mínima importância a elas, não reagindo ou querendo
defender-se.
Seu presente e seu futuro é que importam.
O histórico como aluno de graduação não determina seu
sucesso ou fracasso em concursos públicos. Conceitos ou notas
15

atribuídas na faculdade não representam quem você é ou o que
você pode conquistar.
Sempre há como preencher as lacunas de conhecimentos que
não foram adquiridos na graduação. Sempre há como revisitar
os autores importantes da área. Sempre temos a chance de
recomeçar e de escrever uma nova história.
É inútil querer competir ou comparar-se aos outros.
Viva a sua realidade, supere suas limitações, tenha orgulho de
suas qualidades positivas e procure atingir a melhor versão de
si mesmo.
Competir com as pessoas demonstra insegurança e nos afasta
de todos os benefícios de adotarmos uma atitude mais
colaborativa. Busque exemplos e fontes de inspiração e não
crie rivais imaginários.
Se você é um profissional altamente qualificado e/ou possui
mestrado e/ou doutorado e souber que alguém que você julga
inferior teve uma colocação melhor que a sua em um concurso,
procure pensar que uma oportunidade melhor surgirá para
você. Contudo, não acredito que determinados julgamentos
implacáveis possam ajudar muito em uma futura aprovação.
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Faça acordos com as pessoas que vivem com você.
Talvez você precise se reunir com sua família a fim de pedir
apoio e compreensão durante a sua preparação para uma prova
de concurso.
Afinal, você vai precisar de silêncio e tranquilidade, não vai ter
o mesmo tempo de antes para realizar algumas atividades
domésticas e sociais e, principalmente, vai precisar ser
poupado de conflitos banais e de cobranças desnecessárias.
Se você não tiver êxito em sua negociação, consiga um local
adequado para estudar e recolha-se. Não permita que
atrapalhem você.
Se precisar, tenha um(a) patrocinador(a).
É bem comum dispormos de poucos recursos quando
precisamos nos preparar para concursos, porém alguns
investimentos em inscrições, viagens, materiais e cursos
tornam-se essenciais.
Se você puder contar com uma pessoa que acredita em você e
pode ajudá-lo, converse com ela a respeito. O máximo que vai
ocorrer é você ouvir um não. Mas pode também ocorrer de
você conseguir os recursos financeiros necessários, os quais
poderão ser devolvidos quando você estiver desempenhando o
almejado cargo público.
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Ninguém consegue nada sozinho e às vezes precisamos nos
despir de vergonhas e ter humildade para podermos realizar as
coisas importantes.
Crie seu mural de sonhos.
Utilize um mural ou parede, sempre visível a você, onde
colocará fotos e textos representando o que você quer após a
sua nomeação em um cargo público. Isto será útil para a
criação de seu futuro e para animá-lo nos momentos de
dificuldades.
Afaste-se dos sabotadores de sonhos.
Existem pessoas tóxicas que dirão que você não é capaz ou que
colocarão dificuldades e empecilhos para sua meta de passar
em concursos públicos. Procure não argumentar ou discutir
com elas e distancie-se educadamente.
Mude seus conceitos sobre sorte e merecimento.
Troque a palavra sorte por sintonia com o sucesso e
merecimento por resultado de algo bem feito ou ainda por
resultado de bons pensamentos constantes.
Nós costumamos desconhecer nosso imenso potencial de
mudarmos a nossa realidade. Nossos pensamentos têm o poder
de criar, de destruir, de atrair e de repelir.
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Uma postura generosa, otimista e amorosa promove o contexto
favorável para obtermos o q ue desejamos.
Vivemos uma batalha diária contra nosso lado sombrio e
contra nossas crenças limitantes. E quando vamos vencendo
essa luta, aos pouquinhos, é que surgem os tais merecimento e
sorte.
Filosofando mais um pouco, para finalizar.
Você não precisa acreditar em Deus, nem professar uma
religião para ter em mente que o Universo é ou tem uma
energia que quer agir ao nosso favor quando nós fazemos as
conexões corretas, conexões estas que surgem quando
queremos mudar ou melhorar.
Ao preparar-se para um concurso público, você vai
desenvolver ou ampliar habilidades e mudar alguns
comportamentos. Afinal, essa preparação exige muita
disciplina, foco, respeito aos próprios limites e capacidade de
planejamento.
Por fim, a preparação para concurso público representa uma
oportunidade para desenvolvimento pessoal, a qual vai
beneficiá-lo para sempre e nas diferentes áreas de sua vida.
Estou na torcida por todos vocês!
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2. Estudar para concursos, benefícios além do
óbvio. | Thalita Gama
Se alguém te perguntar o motivo de você estudar para
concursos públicos, a resposta é um pouco óbvia, não é? Você
poderia responder: “Quero a estabilidade”, “boas condições de
trabalho”, “um salário acima da média” e todos os clichês dos
concurseiros. Porém eu quero abrir seus olhos para as
vantagens além do óbvio. Sim, elas existem e são muitas!
Estudar só irá te trazer benefícios. Estudar muda a vida, para
melhor. Quantos casos você conhece de pessoas que, em uma
situação de extrema deficiência de recursos, indo totalmente
contra a corrente ao terem o foco voltado para o estudo,
conseguiram mudar o rumo de suas vidas? Eu conheço
dezenas! E fico muito feliz de saber que existem muitos
indivíduos que continuam acreditando no conceito de vencer
na vida de forma justa e honesta, sem passar por cima de
ninguém, buscando apenas aperfeiçoar a si mesmos, que nos
concursos públicos sem dúvida é o maior obstáculo.
É um clichê enorme, porém verdadeiro: o conhecimento é o
seu bem mais valioso. Nada no mundo tira de você o que você
aprendeu. O que você estudou é seu eternamente e fazer bom
proveito disso depende apenas da sua vontade. Sou favorável à

20

teoria de que a vida não é fácil. Mesmo para quem tem mais
recursos, o que a princípio pode parecer uma enorme
vantagem. Mas, impreterivelmente, todos os que se preocupam
com seu próprio futuro vão passar por momentos de
insegurança, medo, sentimento de incapacidade, de
inferioridade em relação a outros etc. E mesmo com todos
esses sentimentos temos que ir adiante. Temos que lutar pelo
nosso bem-estar e o futuro que queremos. Não é fácil, mas
ficar parado em casa apenas reclamando da vida, do governo,
do seu mapa astral não vai resolver muita coisa.
Aplico aqui a mesma lógica de quem reclama que “não tem um
concurso bom há muito tempo” e que isso desanima a estudar.
Ora, se o concurso fosse daqui a 1 mês você estaria 100%
preparado? Duvido. Então estude sempre, mesmo sem edital
em vista, pois, quando o concurso que você deseja for liberado,
certamente você já vai se sentir mais confiante. Estudar para
concursos é um plano de vida. Alguns conseguem resolver isso
em pouco tempo, outros demoram alguns anos. Entretanto é
certo que quem não desiste conquista sua vaga. Agora observe
os pontos que destaco sobre tudo o que pode melhorar apenas
pelo ato de você estudar para concursos:
Estudar para concursos te dá uma nova (e melhor) visão da
Biblioteconomia.
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Conheço muitos bibliotecários e praticamente todos têm algo a
reclamar da sua formação. Existem os que entraram na
faculdade muito novos, sem experiência de vida, o que os
levou a levar tudo na brincadeira, muitas aulas perdidas no
barzinho ou simplesmente sem atenção. Ou ainda os que
entraram numa fase mais madura, porém sem tempo para nada,
apenas trabalhar e estudar. Acredito que nenhum dos dois
extremos é benéfico. Não aproveitar ao máximo o período da
faculdade é uma perda irremediável, e é a realidade da maioria.
Tanto os que acabam não dando tanta atenção quanto deveriam
ao estudo nessa época, quanto os que queriam muito estudar e
recuperar o tempo perdido, mas tinham o trabalho e cansados
do dia-a-dia, todos acabam saindo da faculdade com a
sensação de que não absorveram o necessário.
Nossa estrutura de ensino superior é muito sacrificante.
Biblioteconomia não é o único curso a ter reflexos disso. Para
começar, dificilmente o aluno mora perto da faculdade, o que o
obriga a perder 1,2,3h por dia só no trajeto casa-faculdade/
faculdade-casa. O que torna cansativa demais a rotina. Alunos
de baixa renda nem sempre são acolhidos pelos programas de
ajuda e, mesmo quando são, a bolsa-auxílio nunca corresponde
ao salário mínimo vigente, ou seja, pensando em gastos
básicos (alimentação, passagem, xerox, livros, etc.) ela
provavelmente não cobre tudo. Lembrando que para quem se
formou a mais tempo esse tipo de ajuda nem existia! Agora se
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imagine: você vem de uma família humilde, muitas vezes o
único em muitas gerações que está cursando o nível superior,
mora longe, pega trânsito e transporte lotado todos os dias, e
ainda precisa estudar muito para acompanhar a faculdade.
Talvez você tenha a sorte e privilégio de não precisar trabalhar.
Nem todos têm. Os que entram na faculdade após ter família,
casa, emprego e buscam no diploma um meio de obter uma
vida mais digna sofrem muito também. A insegurança de estar
há muito tempo sem estudar, o choque no contato com tantas
pessoas diferentes e com vidas diferentes em uma mesma sala
de aula, a rotina em casa que se acumula com as obrigações de
estudo, enfim sou categórica em afirmar que se formar em uma
faculdade não é fácil. Todo mundo enfrenta um leão por dia, e
isso só dá mais gosto ainda por essa conquista.
Depois dessa maratona para ter seu diploma, o recém
intitulado bibliotecário na maioria das vezes está
desempregado. Tendo 3 opções em média: seguir vida
acadêmica com uma pós-graduação ou mestrado, procurar
empregos na área privada ou estudar para concursos públicos.
Na teoria cada pessoa escolheria o caminho que a fará mais
feliz e realizada. Na prática vemos que por necessidade
financeira, principalmente, os recém-formados acabam
atirando para todos os lados. Isso pode dar certo, é claro, cada
história é uma, contudo esse limbo do desemprego com
diploma na mão pode ser uma armadilha para quem não pensa
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a longo prazo. Meu conselho de coração é que você pense no
que irá te satisfazer mais, no que vai unir o útil (pagar sua
sobrevivência) e o agradável (seu bem-estar).
Indo pelo caminho dos estudos para concurso você vai se
deparar com a realidade nua e crua, você não sabe muito sobre
Biblioteconomia. Em alguns momentos você vai achar que não
sabe NADA! Mas sem desespero, é assim mesmo. É aí que
entra a primeira vantagem de se estudar para concursos: uma
nova (e melhor) visão da Biblioteconomia.
Estudando pelas questões de concurso e principalmente lendo
os clássicos da Biblioteconomia como Grogan, Figueiredo,
Lancaster e companhia, sua noção da área melhora de modo
considerável. Nossa área sofre pela falta de novos grandes
autores e os concursos continuam cobrando os clássicos. Não
se pode fugir da necessidade de conhecer esses autores. Por
mais que você não acredite que essa teoria funciona na prática,
é preciso conhecer até para criticar.
Eu, particularmente, me senti super crua ao encarar as provas
de concurso. Sentia que não conseguia entender as ligações
entre as disciplinas dentro da Biblioteconomia. Isso foi
resolvido lendo muitos artigos e livros. Muitos dos quais não li
na faculdade por falta de tempo ou de interesse. Tive que eu
mesma “refazer” meu conhecimento. Claro que foi em cima do
que aprendi na sala de aula, mas o estudo para concursos te
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leva a querer entender de fato como funciona uma biblioteca,
como o profissional deve se portar no serviço de referências,
técnicas de indexação, normas da ABNT, um interesse genuíno
que te dá uma segurança que aula nenhuma, ou prova e
trabalho nenhum te dão. Estudando você vai perceber o quanto
e o q ue a Biblioteconomia t em de fascinante, seus encaixes.
Sua visão de Biblioteconomia muda por se tornar mais ampla e
preocupada com a aplicação e teoria. Ela melhora na essência
de se interiorizar o fazer bibliotecário e querer aquilo para si. E
isso tudo, acredite, só te faz bem!
Estudar para concursos te estimula a ser uma pessoa
organizada
Inevitavelmente estudando para concursos você vai começar a
se interessar por organização e otimização de tempo. Vai
começar a comprar mais post-it, canetas coloridas, diversos
cadernos e isso vai ser uma das suas prioridades. Nem sempre
a forma clássica de estudar -que é sentar e ouvir uma aula - é a
melhor forma de absorver um conteúdo. Estudar para
concursos leva-o a buscar a otimização do seu processo de
aprendizado. Quem sabe você não descobre que aprende mais
escrevendo do que assistindo aulas? Ou o inverso? Ou ainda
explicando a matéria em voz alta?
Grifar um texto, reler, criar Mnemônicos, mapas mentais,
elaborar resumos, fichas, estudar em ciclos, estudar 1 matéria
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por dia, usar a técnica Pomodoro, o método Cornell, fazer
questões todo dia ou só 1 vez por semana, enfim você vai
tentar e retentar várias dessas formas até a achar o seu próprio
jeito de estudar, que pode ser uma junção de mais de um
desses métodos.
Essa influência da organização dos seus estudos reflete na sua
vida pessoal. Assim, como resultado sua rotina entra num
padrão e seus dias passam a ter a famosa eficácia e eficiência.
O que em tempos modernos, onde ninguém tem tempo pra
nada, é um trunfo saber usar seu tempo da melhor forma
possível. Só isso já te coloca à frente da maioria dos
candidatos.
Estudar para concursos te deixa mais solidário.
Passar pelo processo de renunciar a várias coisas, em prol do
estudo para concursos, aumenta sua empatia em relação ao
mundo. Por já ter passado por essa situação de ter que abrir
mão de algo, de necessariamente impor a força de um desejo
futuro – ter um bom emprego, ser aprovado em um concurso pela força de um desejo imediato, você poderá se colocar no
lugar de outros. E isso só te ajuda a encarar o mundo da forma
que ele é.
Além disso, todo concurseiro que se preze tem uma rede de
amigos para compartilhar material, dicas, exercícios, tirar
dúvidas. Todos concorrentes, mas todos se ajudando. Eu amo
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esse conceito de colaboração, pois sozinho ninguém chega a
lugar nenhum e juntos certamente somos mais fortes. Não é
contra o seu amigo que você deve estudar e sim para melhorar
o seu desemprenho. Comparar os seus próprios resultados e
não os alheios. Na hora da prova, é você contra as questões
apenas. É o seu conhecimento que será testado, e esse passa a
ser o seu foco.
Estudar para concursos te faz valorizar mais os bens materiais
e imateriais
Depois de tanto esforço para passar em um concurso e ter um
emprego bacana que além do salário dê um sentido de
utilidade a sua vida, você vai dar mais valor a tudo. Valor no
sentido material, pois sabe que o salário no fim do mês veio do
seu esforço. Que cada real conquistado veio do seu suor em
buscar aprender mais e se aperfeiçoar. Seus gastos podem até
aumentar, mas tudo o que você consumir vai te dar muita
alegria e sentimento de realização. E mais ainda: os bens
imateriais, os momentos de lazer e alegria. Quantos dias deixei
de sair com amigos, passar a tarde com meus pais,
simplesmente deixei de dormir mais um pouco, pois precisava
estudar? Não tem preço ver que esse tempo abdicado para os
estudos teve sua recompensa e que hoje posso ter muitos dias
de lazer. Essa noção do valor do tempo e dinheiro é incrível.
Dá mais sentido aos dias e situações.
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Estudar para concursos te torna um profissional melhor.
Você sabe as bases de dados na área de Direito? E Medicina?
Provavelmente não. Temos a tendência de só saber o que
usamos no dia-a-dia. Estudando para concurso tenha certeza de
que você vai saber muito sobre fontes de informação, bases de
dados, preservação de materiais, como montar um tesauro,
fazer a automação de uma biblioteca e muitos outros
conhecimentos que a maioria dos bibliotecários não tem. Claro
que esse conhecimento não será profundo como uma
especialização nesses temas específicos, mas só por você ter
uma noção já vai te garantir uma confortável sensação diante
dos desafios da vida profissional.
Ser um profissional melhor está atrelado ao interesse que você
tem sobre o seu trabalho. E, acredite em mim, ninguém é mais
interessado em Biblioteconomia do que um concurseiro.
Queremos abraçar e absorver o máximo possível e isso
refletirá no nosso trabalho para sempre. Muito se reclama
sobre o perfil dos servidores públicos no Brasil, contudo tenha
certeza que essa nova geração de concurseiros está, sim,
mudando a cara dos serviços oferecidos. Buscando novas
formas de atuar. De trabalhar melhor. De usar a máquina
pública em benefício da população. Idealize o cenário atual de
concursos, todos são concorridos. Milhares de pessoas todos os
dias sonham em conseguir uma vaga. Várias conseguem e
viram servidores. Elas entram com gás, com muito orgulho de
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suas conquistas e certamente vão dar o seu melhor. E mesmo
que no ambiente exista aquele clássico funcionário encostado,
essa nova energia do recém aprovado, com certeza, dá um
novo ar ao local.
Em síntese você vai ser um bibliotecário melhor por conhecer
profundamente os teóricos, por ter um interesse real nos
detalhes da área, por ter se dedicado muito a aprender tudo o
que for necessário sobre bibliotecas, biblioteconomia e
peculiaridades inerentes a isso.
Estudar para concursos te ajuda a ser uma pessoa melhor.
Quem passa por um processo de preparação para um concurso
sente na pele todas as certezas se esvaindo. É preciso muita
humildade de admitir que nunca vamos saber tudo. Muita
empatia para compreender e dividir com os colegas de luta os
obstáculos do caminho. Não é fácil, mas não é impossível. É
muito mais uma batalha interna, você contra você mesmo, seu
foco contra suas vontades. Estudar ou dormir? Estudar ou
assistir séries? Estudar ou balada? Todo dia temos escolhas a
serem feitas e elas determinam grande parte do nosso futuro.
Ser uma pessoa melhor pode ser muito subjetivo, todavia se
imagine na melhor versão de si mesmo. Aquela versão, que se
você pudesse, seria todos os dias. Independente do que você
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considera que seriam essas qualidades, o processo de estudar
para concursos te ajuda a chegar mais perto disso.
Uso meu exemplo que é muito parecido com o de muitos
colegas bem sucedidos e aprovados em vários concursos. Em
um momento da vida decidi que iria passar, juntei forças, todo
o material possível e meti as caras metafórica e fisicamente
nos livros. Não foi legal, nem agradável. Nosso corpo reclama
de ficar horas e horas sentado, lendo, concentrado. Mas eu
estava desempregada e esse era meu único objetivo no
momento. Errava coisas bobas nessa época, então tive que
estudar muito até chegar a um nível mediano. Essa fase me
ensinou bastante, a ter paciência, a acreditar mais em mim
mesma, a seguir meus objetivos e principalmente mostrar que
eu sou forte e consigo alcançar minhas metas. Impossível sair
do processo de estudo para concursos do mesmo jeito que
entramos. A mudança é interna e irreversível.
Se você já está nessa fase ou se preparando para entrar de
cabeça nos estudos, tenha calma e a certeza que vai dar muito
murro em ponta de faca, antes de sentir um progresso. Mas
vale muito a pena e você se tornará, além de servidor público,
uma pessoa melhor para o mundo e para você mesmo. Desejo
muita sorte.

30

3. NO PAIN, NO GAIN | Klara W. Freire
“A diferença entre o vencedor e o perdedor
não é a força nem o conhecimento,
mas, sim, a vontade de vencer.”
Vince Lombardi
Oi, meu nome é Klara. No momento em que escrevo isto,
estou há 3 anos, 2 meses e 17 dias sem fazer provas de
concursos públicos. É, fazer concursos, para mim, virou um
vício! Brincadeiras à parte, estou aqui para compartilhar com
vocês um pouco de meu histórico de vida na caminhada de
aprovações - e desclassificações - em concursos e, porque não,
escrever coisas que gostaria de ter lido durante o tempo em que
me preparei.
Com meus 15 anos vim morar no Rio de Janeiro. Recém-saída
de Maceió/AL, minha terra natal, cheguei à cidade de São
Sebastião com minha mãe, que havia casado com um cidadão
fluminense. Desde muito jovem, a vi expressar a vontade de
que eu fizesse concursos públicos pela garantia de um emprego
com salário digno e boas condições de trabalho - claro,
dependendo da instituição e Poder que estamos falando,
infelizmente. Ela mesma havia sido funcionária da Caixa
Econômica Federal (CEF) por 14 anos, organização esta que
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abandonou - ludibriada pela oferta do Programa de Demissão
Voluntária (PDV) - em busca do sonho do “próprio negócio”.
Após ter falido no primeiro ano de atuação - mesmo com toda
preparação que havia buscado para empreender -, a empresa de
minha mãe tornou-se um exemplo prático de que ter o cidadão
brasileiro como “patrão” seria a melhor coisa a se fazer.
A vida era difícil, mamãe desde então desempregada e eu tinha
um padrasto que em nada me apoiava, ainda com 16 ou 17
anos decidi tentar meus primeiros concursos. Em minha
cidade, estudei em bons colégios, apesar de não ter sido no
ensino fundamental a melhor da turma, era razoavelmente
interessada. Entretanto, após a morte de minha avó, canalizei
todas as minhas energias nos estudos e fui no ensino médio
uma das melhores alunas. Estudava sem muita pretensão, mas
sempre fui curiosa, amava leitura e adorava aprender coisas
novas.
Cursei Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação
(CBG) - sim, nome cheio de pompa e circunstância, assim
mesmo! -, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
de 2007 a 2010. Posso dizer que lá aprendi quase tudo que por
qualquer motivo não aprendi nos anos de escola. Tive contato
com excelentes professores, embora como curso
recém-nascido - o CBG faz em 2016 apenas 10 anos de
existência, fui da segunda turma - a UFRJ não contasse com
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qualquer nome famoso da Biblioteconomia brasileira, detinha
um grupo de profissionais dispostos a fazer o melhor. Além
disso, tínhamos professores de outros institutos e áreas
(economia, administração, contabilidade, ciência da
computação) a nos dar aulas diariamente. Porém, o que fazia,
faz e fará sempre a diferença é a maneira como o aluno se
comporta. Fui uma ótima aluna durante toda a graduação, e
esse “ótima” não é por minha genialidade, é por cada hora que
passei estudando duro para conseguir chegar onde queria o
mais cedo possível. Sempre fui ansiosa e sinto como se o
tempo estivesse acelerado e eu tivesse que correr loucamente
para conseguir conquistar o meu lugar na profissão que
escolhi. Aliás, sinto que o tempo foge de minhas mãos
constantemente, até em minha vida pessoal. Ao falar “ótima
aluna” não me refiro a ser “caxias” não matando aulas ou
coisas do gênero. Falo de horas em que tive que ser esperta o
bastante para estudar determinados assuntos durante aulas que
julguei não serem capazes de me acrescer nada naquele
momento. Tudo é aprendizado, compreendo, mas temos de ser
capazes de distinguir o que realmente é importante no agora. A
vida é uma corrida contra o tempo, ele é nosso maior inimigo.
Precisamos fazer com que ele trabalhe ao nosso favor, mas não
vou falar disso agora. Gastei boa parte do meu texto falando
sobre minha história. De onde vim, quer dizer bastante sobre
aonde irei. E isso serve para você também. Pense onde quer
estar amanhã, onde está agora te levaria para esse lugar?
33

Desde que decidi seguir o caminho dos concursos públicos de
Biblioteconomia participei de um total de 16 certames - sim, é
pouco, conheço quem já fez mais -, sendo aprovada em 9 deles
e desclassificada em 7. Isso daria, em porcentagem, 56% de
aprovação e 44% de desclassificação. Se colocado na balança,
quase equilibraria os resultados. Existe uma linha tênue entre a
derrota e o sucesso. Pense nisso.
Apesar dos 16, trabalhei apenas em dois órgãos para os quais
prestei concurso. Ao fim da faculdade (2010), a instituição
pela qual tive a felicidade de adentrar o ensino superior, foi a
mesma que me deu a oportunidade de ingressar no serviço
público. Em maio de 2011, eu era uma das mais novas
bibliotecárias do quadro (não sei se em idade, àquela época eu
tinha 22 anos, apenas me refiro ao fato de ser uma
recém-chegada) do Sistema de Bibliotecas da UFRJ
(SiBI/UFRJ), sendo alocada na biblioteca do Centro de
Tecnologia (CT/UFRJ). O bom filho à casa torna. Foram,
aproximadamente, um ano e oito meses de serviço lá. Em
novembro de 2012, como era do meu desejo, abracei o Poder
Judiciário com louvor! Após ter participado do certame em
março deste mesmo ano, ostentando, orgulhosamente, a
“medalha” de primeiro lugar, tomei posse no Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2). Este é meu atual
emprego e local em que pretendo passar o resto de minha
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carreira profissional. Acreditando que pendurei as chuteiras ou guardei as canetas marcadoras de gabarito - no ano de 2014
iniciei uma linda e nova caminhada. Agora, era a minha vez de
passar aquilo que aprendi nos anos de preparação. Desde
então, esporadicamente, ministro cursos tentando transferir a
outros minha experiência em concursos e descobri uma das
mais gratificantes atividades da vida: ensinar.
I - ALGUMAS COISAS que você precisa saber sobre a
preparação para concursos de Biblioteconomia - aquilo que
ninguém me falou antes e hoje compreendo:
a) Tempo - é o primeiro porque é importante mesmo, hein?
Não é água, não é petróleo, não é comida, não é carvão, não é
gás natural… meus queridos, é tempo! Tempo é o recurso
natural mais escasso dessa Terra. Ah, não? Bom, é assim que
sinto. Você acorda às 6h, faz o que tem de fazer para começar
sua vida e lá se vão quase 50 minutos do seu dia. “Mas eu só
acordei e fiz umas coisinhas e gastei uma hora?” É isso aí, né?
O tempo voa de uma maneira inexplicável. Não sei o porquê,
mas isso acontece, principalmente, pela manhã. As pessoas
diziam pra mim que estudar pela manhã era bom porque o
tempo passava rápido. Qual a explicação disso? Vai saber!
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O fato é que você é concursando, louco da vida, cheio dos
compromissos e tem que arrumar tempo para estudar? Ah, tem,
isso tem que arrumar, caso queira realmente passar em
concurso. Sempre tive dificuldade de lidar com o tempo.
Prazos, datas, me desesperam, porque sou lerda igual a uma
lesma. Imagina fazendo prova de concurso? Imagina tendo que
cobrir todos os assuntos do edital? Tive que aprender, de
alguma forma, a administrar meu tempo. Li livros para
aprender a estudar (sim, isso existe, e você pode estar
estudando errado), li livros de administração de tempo, fiz de
tudo pra curar essa doença. Se seu caso for grave, faça o
mesmo também, porém, em suma, eis alguns toques sobre o
quesito tempo, esse “senhor tão bonito”, como diria Caetano.
Bom, o que vemos abaixo, funcionou bem para mim:
● Cronograma: programe-se. Coloque no papel qual será
seu esquema. Eu costumava imprimir um calendário da
internet com semanas e horas e dividia cada assunto,
cada exercício, cada atividade. Organização,
planejamento é algo para tornar a vida da gente mais
simples e prática;
● Horas de estudo: existem várias teorias sobre quantas
horas de estudo são necessárias para uma aprovação.
Isso depende de n fatores e falo do que funcionava para
MIM. Se não tivesse tempo de parar para estudar muito
tempo, estudava no mínimo uma hora por dia. Nos
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feriados e fins de semana era a “rave”. Aí sim eu
poderia correr atrás do prejuízo e estudar hoooooooras
a fio, sem esquecer dos momentos para espairecer, ok?
● Melhor momento para estudar: é pela manhã. à noite,
de tarde? É a hora que der. No ônibus, na fila do banco,
na fila do pão, banheiro (você pode substituir o jornal
por uma prova de concursos anteriores, por exemplo
#belagil) qualquer momento que você possa sacar um
texto de dentro da bolsa, tá valendo. ESTEJA SEMPRE
ACOMPANHADO DE SEU MATERIAL - os mais
leves, claro, não vai carregar os 4 volumes da CDD porque qualquer hora é hora.
● Hora do lazer: em minha época de preparação, lazer pra
mim era 40 minutos de série sempre que estivesse
querendo morrer de tanto que já havia estudado. Uma
vez ou outra ia ao cinema. Qual o seu hobby? Não
deixe ele de lado, você deve adequá-lo à sua realidade
de concursando, afinal, você não é de ferro, não vai
querer surtar, né? Apenas saiba dosar. Uma pausa só
faz bem à cabeça, mas ela deve ser apenas uma pausa e
nada mais, quantas vezes forem necessárias, porém
curtas.
● Atalhos: veja bem, o que vou dizer é algo delicado,
mas não deve ser levado a mal. Durante as preparações
para concurso, observei que a gente quer sempre
absorver o máximo de informações possíveis,
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esquecendo-se, às vezes, do essencial. Resultado, você
infla seu cérebro com informações que talvez não
sejam muito relevantes para sua situação momentânea.
Se o edital está aberto, não te dará tempo de estudar
tudo exaustivamente. Então, você precisa atalhar.
Estudiosos de qualquer área antes de lançar um livro,
geralmente, publicam suas ideias em artigos. Ali
podemos ler uma boa síntese das ideias do teórico, sem
prejuízo de tempo. Definições aparecem quase sempre
em provas de concursos de Biblioteconomia e devem
ser memorizadas. Elas costumam estar em destaque em
artigos científicos. Aproveite essa ferramenta. Muitas
vezes não é necessário ler um livro inteiro para saber
determinado assunto, pois, concursos, em sua grande
maioria, costumam ser superficiais, sendo necessário
um aprofundamento maior apenas nas questões
discursivas.
● Mídias sociais: Em tempos de internet e com nosso
lado social sendo plenamente vivido no mundo virtual,
existem aqueles que são prejudicados pelo uso
excessivo das mídias sociais, né? Pois bem. Essas
ferramentas devem ser utilizadas sabiamente e são
grandes aliadas. Não as transforme em arma contra seu
tempo e seu aprendizado. Hoje existem MUITOS
grupos de Facebook focados no estudo de provas de
concurso para Biblioteconomia e ali você pode
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aprender muito. Mas também deve tomar cuidado com
o que lê, os grupos são abertos e qualquer um pode
postar o que bem entender. Seja esperto, cheque as
fontes. Ah, você não consegue ter Facebook e estudar,
pois se distrai com facilidade? Meu amigo e minha
amiga, passar em concurso é sobre foco e
determinação, se você não consegue desligar o wi-fi e a
internet móvel dobrando sua vontade de ficar
navegando aos estudos, talvez deva repensar se
realmente quer a vida de concurseiro para si.
● Conteúdos não específicos: principalmente as provas
para órgãos do Poder Judiciário possuem bastante
disciplinas não específicas. Caso você estude apenas
para a área jurídica, mais fácil, porque os assuntos se
repetem, porém… existem outros concursos, cada um
com uma específica e o candidato que se vire. É a vida.
Não bastasse ter que estudar Biblioteconomia como se
não houvesse amanhã, você tem que dividir seu cérebro
e seu tempo com isso. Não tem jeito, você vai ter que
estudar as não específicas, mas não precisa surtar.
Geralmente, elas têm um peso menor que as questões
específicas, então, para mim, sempre adiantou
estudá-las através de resumos e questões, afinal, a
gente não tem tempo para virar advogado, saber tudo
de Direito Constitucional e Administrativo e ainda ter a
maior nota de Biblioteconomia. Ninguém é máquina!
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Está difícil para você, também está para seus
concorrentes. Não perca tempo demais com isso, esse é
o recado. Entretanto, você deve ficar atento; leis como
a 8.112 devem ser memorizadas e guardadas no
coração. Essa é a campeã: quase todo concurso ela
aparece (salvo concursos em que os funcionários são
regidos por CLT). Você deve ter esse bom senso para
separar o joio do trigo, percebe?
● Controle seu tempo de realização de prova: em casa,
você deve observar o tempo que leva para resolver
provas. E faça isso sempre que for realizar uma prova
de uma banca e/ou órgão que não conhece. Cada
concurso é um concurso. Se seu ritmo for desacelerado,
você deve trabalhar sua velocidade até que a mesma
atinja o nível de desempenho desejado.
b) Memória - é tão importante quanto o primeiro tópico, mas
alguém tinha que ficar na frente
Tem gente que reclama de ter má memória e acha que isso vai
atrapalhar em concurso. E essa pessoa está… certa! Não tem
jeito, a “decoreba” vai ter que reinar algumas vezes e vai ser
isso que vai te salvar naquelas questões em que nada faz
sentido, mas a resposta foi dada em algum texto que você leu.
Às vezes, não é questão de interpretação, é de memória
mesmo. Dory não passará, jamais. TREINE. SUA.
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MEMÓRIA. Vale tudo! Faça curso de memorização, procure
exercício de memória na web… Na hora de decorar, faça
analogias, crie músicas, isso SEMPRE funciona. Crie a
analogia mais boba que puder; vai lhe fazer rir e vai fazer você
não esquecer o que é importante. Algumas bancas repetem
questões, apenas dão uma “maquiada” para parecerem
diferentes, as boas memórias se beneficiam disso.
c) Provas
● Questões objetivas
Em minha vida de concurseira, prova foi a MELHOR
ESCOLA e acho que isso é comum a todos os colegas que
fazem concurso para qualquer especialidade Brasil a fora. Com
elas descobri coisas que não vi na faculdade. Eu fazia prova,
prova, prova, prova, o dia inteiro, o site PCI concursos e sua
seção de provas de concursos anteriores eram meu melhor
amigo. Sem falar nos vários sites que permitem que o usuário
faça simulados com várias questões, de maneira online. Esses
são ótimos também. Acontece que pra estudar eu sempre
gostei de um papelzinho e um lápis na mão pra fazer
anotações. Fiz muitas folhas manuscritas, divididas por
disciplina, com questões desconhecidas (estudos feitos por
neurologistas mostram que nós memorizamos melhor aquilo
que escrevemos, é como se riscássemos no cérebro as
informações) seguidas de suas respostas e bibliografia. Quando
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fazendo prova, nunca deixe uma dúvida passar. Sempre
pesquise aquilo que não domina.
● Questões discursivas
Não tem jeito. Os melhores leitores, aqueles que apreciam uma
boa escrita terão vantagem sobre os demais, mesmo sobre os
que dominam o conteúdo. Ponto final. Saber escrever é um
dom, de fato - calma, pode ser treinado; treine. Já vi muita
gente que escreve bem ganhar ponto em discursiva sem ter a
menor ideia do que estava falando. Esse é o famoso “gerador
de lero-lero”. Fala bonito, não diz nada, mas emociona. Ele
sabe como te convencer de que tem propriedade para falar
sobre qualquer assunto. É aquele que sempre apreciou a
leitura, leu muito, e gosta de escrever. Dá certo, e posso
provar. Sou exemplo disso. De fato, não sou o Rui Barbosa da
Biblioteconomia, mas já falei muita coisa sem sentido, pra não
sair com zero numa questão escrita. Pelo amor de Deus, não
estou falando aqui que você não deve estudar para prova
discursiva, me refiro a saber escrever e essa capacidade te
ajudar até mesmo quando você não sabe muito bem o assunto.
Desenvolvi até tática para essas questões, mesmo que
dominasse o assunto, escrevia sobre:
- o ambiente externo e a força que o mesmo exerce sobre o
negócio biblioteca – as velozes transformações do século XXI,
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as incertezas e as TICs, a sociedade da informação e do
conhecimento;
- o  usuário como ponto central;
- conhecimento do perfil da “clientela” e do contexto em que a
organização atual – funciona em praticamente qualquer
assunto da área;
- a capacidade de se reinventar para atender as demandas do
usuário sem perder espaço para os concorrentes…
Esses eram alguns tópicos que eu arranjava um jeito de meter
no texto para comover, compreende? Adiantava. Acho que a
Biblioteconomia passou tanto tempo olhando para dentro que o
bibliotecário de hoje tem que mostrar que sabe que existe um
mundo no qual a biblioteca está inserida e dentro dele vivem
pessoas/usuários de biblioteca.
Deixando o trololó de lado, eis algumas dicas:
1. A partir das provas anteriores daquele órgão, tente
identificar os assuntos prováveis para as questões específicas;
2. Para a redação (caso tenha) tente perceber qual é o “assunto
da moda” - no final do ano de 2010 era a camada pré-sal;
3. Esquecer o decoreba – mais ou menos - e entender o
assunto, afinal, você escreverá sobre ele;
4. Na prova, escreva decentemente, pelo amor de Deus.
Seja qual for o tipo de questão de prova (objetiva ou
discursiva), o candidato deve estar atento ao perfil da banca
para a qual irá prestar o concurso. Cada uma tem as suas
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peculiaridades. Como diria o Raça Negra: são cheias de
manias.
d) Idiomas
Estude seu idioma. Uma má interpretação de texto vai te
atrapalhar em questões de Português e nas outras questões.
Gramática também. É terrível, todavia, necessária. Porém, nem
tudo são flores. O inglês ou o espanhol costumam aparecer em
alguns concursos (muitas vezes naqueles quem têm uma
remuneração mais elevada) e devem ser vistos com carinho.
Tente aprender ao máximo sobre o idioma que você elegeu
para realizar as provas, lembrando que a melhor forma de
compreender uma língua é sendo um bom leitor.
e) Continuidade no estudo
NÃO SE ESTUDA SÓ COM EDITAL ABERTO. O
aprendizado é um processo contínuo. Você nunca saberá
demais. Quanto mais estudar, mais descobrirá o quanto é
ignorante, como diz alguém que não lembro o nome. Está
desestimulado pela falta de concursos, tá com preguicinha?
Faz uma provinha para espantar o tédio. Não deixa a cabeça
parada! Senão, o concurso vem e vai e você fica. Fica de fora.
Assim, digo para você com toda sinceridade do mundo: não
deixe para estudar amanhã o que você pode estudar hoje! Sai
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na frente quem está estudando há mais tempo. Lembre-se
sempre: se você ainda não começou a estudar, ALGUÉM JÁ
COMEÇOU.
f) Investimentos
Quando nós planejamos algo e temos um objetivo colocamos
nossos recursos naquilo, certo? Se eu almejo ser um servidor
público, invisto em minha educação, custe o que custar: uma
balada, um cinema, uma calça, um biscoito a menos… Afinal,
durante a vida de concurseiro você nem terá tempo para tanta
coisa, né? Já troquei muito cinema por livros de
Biblioteconomia. Para mim, deu resultado.
g) Cada concurso é um concurso
Você nunca estará preparado para todos os concursos que estão
acontecendo. Cada concurso é um concurso: edital, banca,
órgão, concorrentes… O que temos em comum é a
Biblioteconomia e por isso não devemos parar de estudá-la.
Em um dado mês fiz 3 concursos: passei em primeiro lugar em
um, em sétimo em outro e fui desclassificada no terceiro. Foi a
mesma Klara. O que aconteceu? Certamente, estava mais
preparada para um deles.
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II - MOTIVACIONAL (ah, esse meu jeito Augusto Cury de
ser)
Manter-se no caminho de preparação para concursos públicos
não é fácil. É aquela velha história, o que deve guiar o
concursando é a já batida frase que todos devem conhecer e eu
aprendi com os colegas da maromba: NO PAIN, NO GAIN
(sem dor, sem ganho). Se tá fácil, se não dói é porque você
está fazendo errado e não vai te levar a lugar algum. Este não
poderia deixar de ser o meu lema em se tratando de concursos
públicos e, porque não, o título de meu texto.
Nessa caminhada, observei que os mais pessimistas terminam
por achar que passar em concurso não é pra eles. Quando veem
maus resultados ficam desestimulados a estudar mais, quando
estes resultados insatisfatórios deveriam fazê-los querer virar o
jogo. Como diria um professor que tive durante a faculdade: “o
sucesso é contado por hora bumbum/cadeira”. Por isso, você
deve sentar pra estudar, segundo ele, “até seus olhos caírem”.
Quando um atleta perde um jogo, o sentimento de derrota o faz
treinar cada vez mais ou desistir de sua profissão? Claramente,
ele treina, treina, treina, dá o melhor de si. Muitos são os livros
que tratam de fatores motivacionais e esporte. Sim, os atletas,
sua garra e força de querer vencer podem ser nosso exemplo
pra vida. Preparar-se para concursos é treino: é treino de
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resistência, de força, de paciência…Tem prova que tem tanto
texto, tanta questão, que te dá até enjoo. É o tipo de prova de
resistência e o objetivo talvez nem seja selecionar o melhor
candidato, mas ver quem aguenta mais tempo sem vomitar.
Deixando de lado o espírito “palhacito”, o que falo é sério.
NADA pode ser maior que sua VONTADE. Tenho uma sábia
amiga que uma vez me disse: quem tem vontade já tem
metade. Foi assim quando decidi passar em concursos, foi
assim quando decidi emagrecer quase 30kg e será assim
sempre que eu decidir que aquilo é importante em minha vida.
Certa vez, seguindo a dica de outra amiga, a Bia, assisti no
YouTube um vídeo muito interessante, motivacional,
chamado: O Quanto Você Quer Ter Sucesso, de Eric Thomas
(https://youtu.be/jw4cEOold8A). Acho que este vídeo sintetiza
como as coisas devem ser. Um dia quis ter tanto sucesso nos
estudos quanto quis respirar. Veja esse vídeo sempre que
estiver desestimulado, transforma a gente por dentro.
Quando adentrei o serviço público através da UFRJ, não sabia
quanto tempo duraria minha estadia lá, mas estava decidida a
ficar pelo menor tempo possível. Infelizmente, apesar de ser
uma Instituição de Ensino Superior de excelência, esta
qualidade não é utilizada para valorizar os salários de seus
servidores. Eu não só queria um salário melhor, como eu
precisava de um. Àquela altura, havia eleito concursos da área
47

jurídica como meu foco - dei meus primeiros passos em
concursos fazendo provas para técnico de tribunais - mas fazia
para outros órgãos também, bastava que pagasse um pouco
mais. Pegar 2 ônibus pra ir trabalhar e um deles sendo o
maligno 485 era um sofrimento pelo qual eu não estava
disposta a passar. A minha força, garra e vontade de trabalhar
fora da Ilha do Fundão era do conhecimento da maioria de
meus colegas.
Entretanto, nem todos acreditavam que eu sairia de lá. Nunca
vou esquecer das palavras de uma colega mais velha e
conformada(!!!) com a vida que ela não desejava pra si: ah,
menina, eu também já fui assim, com o tempo você cansa,
desiste e deixa pra lá. Lembro que senti um grande desespero
só de pensar naquela situação. Retruquei: hoje eu vou sair
daqui, e vou direto pra casa estudar. Se eu morrer atropelada
em frente ao prédio, diga a todo mundo que morri tentando sair
daqui. Quem deseja algo não conhece cansaço, nem o verbo
desistir. Comigo sempre foi consiga ou morra tentando.
Estudaria, estudaria até que minha cabeça se partisse ao meio.
A vontade de vencer de alguém jamais deve ser subestimada.
A diferença entre quem vence e quem perde é, justamente, a
intensidade dessa vontade. Em algum lugar da web pelo qual
vaguei, vi algo que achei muito curioso: o “perdedor” e o
“vencedor” possuem a “dor” em comum. A diferença entre um
e o outro é que, no caso do perdedor, ele deixa a dor o
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imobilizar. Pense na dor muscular tardia gerada pela academia,
pense no “marombeiro” do no pain, no gain, ele passou dias
dolorido pelos esforços, mas voltou para a malhação no dia
seguinte, ao contrário daqueles que desistiram por isso, hoje
ele é, literalmente, mais forte.
Muita gente, durante os cursos que tive o prazer de ministrar,
demonstrava ter a necessidade de um esquema que deixasse
clara a minha forma de pensar no sentido de ter foco e “me
manter nos trilhos”. A verdade é que determinação sempre foi
uma característica minha. Deus me abençoou com este
superpoder. Não falo isso me gabando, mas é algo que tenho
em minha personalidade e também algo que a vida me
ensinou: “missão dada é missão cumprida”, já dizia Capitão
Nascimento.
Apesar de acreditar que algumas pessoas são mais focadas e
determinadas que outras, assim como algumas são mais
extrovertidas e outras mais tímidas, também creio que isso
pode ser ensinado e aprendido, como qualquer outra coisa na
vida. Assim, surgiu o que chamei 4 Ds.
III - OS 4 Ds DO SUCESSO
Aproveitando a onda de memes da internet, propus os 4 Ds. O
que parece uma mera brincadeira faz com que as pessoas
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entendam de maneira bem humorada o que as deve manter
“subindo a escada para o sucesso, like a sir” em minha visão:
DETERMINAÇÃO - seu primeiro degrau: uma vez que você
DECIDIU que quer passar em concurso, está feito; você
QUER, deseja, e isso se tornou uma verdade em sua vida.
Afinal, você está determinado a atingir seu objetivo. Certo? Se
olharmos no dicionário, essa palavra muitas vezes tem sentido
de “prescrição”, “ordem”, “resolução”. Bom, foi decidido, foi
resolvido, acabou: você VAI passar.
DEDICAÇÃO -  seu objetivo foi determinado, você deve ter
aquilo como algo que direciona sua existência. O resto torna-se
secundário. No dicionário temos a seguinte definição:
Desprendimento de si próprio em favor de outrem ou de
alguma ideia. É isso. Você fica em segundo plano, seu ideal
assume.
DISCIPLINA - determinado teu objetivo e sendo você
dedicado ao teu ideal, existem regras básicas que te guiam
neste caminho. E essas regras são seguidas à risca. Uma das
definições de “disciplina” no dicionário diz: Obediência a um
conjunto de regras explícitas ou implícitas. É fácil de entender,
é exatamente aquilo que põe ordem no teu dia a dia de
concurseiro. Sem elas, a vida de estudos seria um fracasso.
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DISPOSIÇÃO - como já conversamos, é difícil se manter
subindo essa escada. Você vai precisar de muita, mas
MUUUUUITA disposição se quiser continuar a subir os
degraus. E essa não precisa nem de definição. Você sabe bem
do que estou falando.
Subir escadas, no sentido literal, CANSA, se feito durante
muito tempo, dói até os músculos e te deixa numa exaustão
profunda, sem fôlego, às vezes, dá vontade de desistir. Porém,
ao chegar ao andar desejado, a gente tem uma sensação de
alívio e, pra os mais “atletas”, é um sentimento de dever
cumprido. Esse andar é seu objetivo, o fim da escada, o topo é
onde você quer chegar, sua aprovação - sua vaga, sua
convocação, seu SUCESSO. Feliz ou infelizmente, para chegar
lá deve subir pelos degraus, afinal, acho que você ainda não
aprendeu a voar, não é verdade?
A mensagem que quero deixar com este esquema é: sempre
que se sentir sem estímulo, olhe para a Escada dos 4 Ds.
Subi-la vai doer, vai cansar mesmo, vai te dar umas
taquicardias, você vai querer desistir, não vai ser fácil. Porém,
a sensação de chegar ao topo será recompensadora. Garanto!
Um Meio ou uma Desculpa
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Não conheço ninguém que conseguiu realizar seu sonho sem
sacrificar feriados e domingos pelo menos uma centena de
vezes. Da mesma forma, se você quiser construir uma relação
amiga com seus filhos, terá que se dedicar a isso, superar o
cansaço, arrumar tempo para ficar com eles, deixar de lado o
orgulho e o comodismo. Se quiser um casamento gratificante,
terá que investir tempo, energia e sentimentos nesse objetivo.
O sucesso é construído à noite! Durante o dia você faz o que
todos fazem. Mas, para obter um resultado diferente da
maioria, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo
mundo, obterá os mesmos resultados. Não se compare à
maioria, pois, infelizmente, ela não é modelo de sucesso. Se
você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no
horário em que os outros estão tomando chope com batatas
fritas. Terá de planejar, enquanto os outros permanecem à
frente da televisão. Terá de trabalhar enquanto os outros
tomam sol à beira da piscina. A realização de um sonho
depende de dedicação, há muita gente que espera que o sonho
se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão, e a ilusão não
tira ninguém de onde está, em verdade a ilusão é combustível
dos perdedores, pois... Quem quer fazer alguma coisa, encontra
um MEIO. Quem não quer fazer nada, encontra uma
DESCULPA.

Roberto Shinyashiki
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4. NUNCA QUE EU VOU SER SERVIDORA! | Talita
Daemon James
Passei boa parte da graduação, que fiz na Universidade de
Brasília - UnB, batendo no peito e repetindo essa frase pra
mim mesma e pra quem mais quisesse ouvir. "Nunca que eu
vou ser servidora... Deus me livre!" Tive algumas experiências
ruins, de estágio, trabalhando com profissionais que se
encaixavam perfeitamente no estereótipo do servidor público:
aquele que não trabalha, não se interessa, se acomoda na
carreira, não estuda... Eu acreditava que apenas na iniciativa
privada eu seria capaz e teria a oportunidade de me manter
ativa, em constante processo de capacitação e atualização.
Logo depois da minha formatura, em 2006, eu consegui um
emprego em uma empresa legal, na área de informática, pra
trabalhar com Gestão do Conhecimento. Acabei trabalhando
também na área de Gestão da Qualidade e achei tudo bem
bacana. Foi essa experiência na área de Gestão da Qualidade
que abriu as portas para a oportunidade seguinte: fui trabalhar
em uma empresa de logística que prestava serviço para uma
grande operadora de telefonia móvel. Foi legal, também.
Aprendi muito, muito mesmo.
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Nesse meio tempo, prestava concurso “na sorte”. Morando em
Brasília é muito difícil a gente não se deixar levar pelo “Vai
que..., não é mesmo?”. As conversas sobre concurso, sobre
estabilidade profissional e financeira, sobre bons salários e
oportunidades permeiam as conversas em casa e na rua. Então,
eu me inscrevia e tentava a sorte. Cheguei a me inscrever em
um cursinho preparatório para a prova da Câmara dos
Deputados (2007), mas a rotina de trabalho era corrida, e eu
não cheguei nem a frequentar todas as aulas. Às vezes eu
conseguia uns resultados até interessantes: aprovada, mas não
classificada.
Comecei a trabalhar em uma editora de materiais para
concurso. A empresa oferecia - como benefício aos seus
colaboradores - descontos na compra de livros, apostilas e até
em cursos. Ah, meus caros... A vida, ela é uma caixinha de
surpresas...
Eu, que não conseguia me ver trabalhando no serviço público,
e só fazia as provas por “desencargo de consciência”, cedendo
à pressão de amigos e familiares, comprei uma apostila para
estudar a sério. A sério mesmo. Quando me dei conta, estava
devorando a apostila. E os poucos livros que eu havia
comprado durante a graduação, também. Foram 3 meses
estudando... Comecei com 30 minutos por dia e cheguei a
umas 4 horas de estudo por dia para o concurso do Ministério
da Saúde (2010). Concorri a uma das 4 vagas com lotação no
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Rio de Janeiro. Passei em 3º lugar. Foi minha primeira
aprovação dentro das vagas.
Mudei para o Rio mais ou menos um mês depois que o
resultado do concurso saiu. Mudei jurando de pés juntos que
viraria uma Garota-Carioca-Swing-Sangue-Bom, afinal, eu
nasci no Rio, a família é toda carioca, tudo o que eu queria era
voltar às origens!
Pena (será???) que o monstrinho concurseiro já havia feito
residência em meu coração! Eu tomei gosto pelos estudos e
com menos de 6 meses de efetivo exercício no Ministério da
Saúde fui aprovada e nomeada para a Fundação Alexandre de
Gusmão - FUNAG, também no Rio. Eram duas vagas, e aquele
2º lugar foi meu.
Foram cerca de 2 anos e meio trabalhando na FUNAG e
estudando muito. Eu queria trabalhar em biblioteca grande,
que me oferecesse um plano de carreira melhor. Nesse tempo,
todo o meu carnaval carioca foi pulado no “Bloco de Notas”.
Eu me acostumei a estudar algumas boas horas por dia, umas 4
ou 5 horas durante a semana e umas 8 horas por dia nos fins de
semana. Em períodos de edital eu tirava férias. Todas as
minhas férias foram dedicadas aos estudos em véspera de
prova. Eram sempre 30 dias em um ritmo frenético e absurdo
de estudo, como um atleta que se prepara para a prova de sua
vida. Cheguei a estudar 14 horas por dia, me dedicando à
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leitura, produção de resumos, revisão, exercícios, aulas, e o
que mais fosse possível.
A rotina, em casa, era bem maluca: a cada 50 minutos de
estudo eu tirava 10 minutos pra "desopilar". Ia lavar a louça e
voltava para os estudos. Temperava um arroz ou uma carne e
voltava para os estudos. Dava uma geral no banheiro e voltava
a estudar. Cuidava de uma roupa pra lavar e... adivinha?
Estudo!
A pausa pra comer era sagrada. Sempre beliscava alguma coisa
nos horários de lanche, mas o almoço era pra fechar tudo e
parar para comer. Depois do almoço, ao invés de deitar e
cochilar, eu aproveitava para estudar "atualidades" assistindo
ao Jornal Hoje. Achava a programação mais leve que a dos
outros telejornais e não precisava perder muito mais tempo
com uma matéria que não tem muito como estudar.
Também cuidava do corpo e da saúde nesse período. Mesmo
estudando 14 horas por dia, acordava cedinho, fazia uma
caminhada de uns 30 minutos. Passava no mercado pra ver o
que faltava pras refeições do dia e quando chegava em casa
(por volta das 7:30) tomava um banho e começava a estudar
entre 8:00 e 8:30.
Meus fins de semana eram mais suaves e eu encaixava um
cinema ocasional ou um almoço de família. Mas bebida
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alcoólica nesse período "pré-prova" era impensável pra mim.
Qualquer cervejinha me deixava meio "altinha", meio mole, e
eu não conseguia mais estudar. Fui descobrindo também os
alimentos que me davam mais ou menos disposição, ou até
sono. Descobri os mais variados tipos de café, e outras
excelentes fontes de cafeína.
Todo esse sacrifício deu certo. Fui aprovada em 4º lugar para a
Unirio (2012). Foi um concurso bem peculiar porque sobraram
vagas. Muitas pessoas não conseguiram fazer o mínimo pra
serem aprovadas no certame. O salário era menor do que o que
eu recebia na FUNAG, mas o plano de carreira era mais
interessante. Tínhamos adicionais por qualificação e
capacitação. O horário era diferente. Estávamos falando de um
Sistema de Bibliotecas, um universo muito maior! Fora a linda
possibilidade de trabalhar pertinho de casa... E assim foi!
Trabalhei no Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP,
que ficava a 1 quilômetro de onde eu morava!
Meu horário nessa época era maravilhoso. Eu trabalhava na
parte da tarde/noite e tinha a manhã inteira livre pra...
ESTUDAR! Justamente a parte do meu dia que eu havia
descoberto que rendia mais! Continuei estudando e, nessa
época, comecei a ser questionada se eu não ia parar nunca. A
pergunta, confesso, me irritava um pouco. A resposta era
padrão:
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- Vou não, fera. Tô de bouas.
Hoje em dia eu entendo que a pergunta não era "olho grande"
das pessoas. O processo todo pode fazer a gente se perder, e
ficar sem outros objetivos de vida. Criar muita expectativa
sobre um certame ou uma vaga não é bacana. A felicidade não
vem dali. O processo pode massacrar a gente e é importante ter
outros objetivos e fontes de prazer. Viver em função de estudar
para concursos me abalou bastante, uma época.
Como eu só tirava férias para estudar, a cada prova o
pensamento que me vinha à mente era: se eu não passar nessa
prova vão ser mais quantos anos sem viajar? Sem aproveitar
minha vida? Esse tipo de pensamento me desestabilizava e eu
já começava a sofrer e a chorar (!!!) pensando em como seria
ver o resultado negativo daquela prova (que eu nem havia
feito!). E olha que muitas vezes o resultado tinha sido positivo,
pra mim!
Depois de um tempo eu acabei decidindo fazer, de qualquer
forma, uma viagem internacional. Já estava trabalhando, tinha
um bocado de gente querendo ir junto, e eu me achava
merecedora, sim. Foi o segredo do sucesso. Foi o que aliviou
minha pressão nas provas que se aproximavam, inclusive a da
Unirio. (Fui nomeada pra Unirio em grande estilo: durante o
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primeiro dia das minhas férias, quando estava em Nova Iorque.
Rá!)
Pois bem. Depois de 1 ano de trabalho na Unirio, continuando
a estudar, mas com muito mais leveza, fui aprovada e nomeada
para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
(2013). Eram duas vagas. E eu conquistei o 1º lugar! A essa
altura do campeonato eu já havia passado em 17 concursos.
Fui nomeada em alguns órgãos onde não assumi. Fiquei em
listas de espera que nunca me chamaram. Vi muito concurso
perder a validade... Vi muita gente perder a esperança...
Um desses concursos em que passei fora das vagas foi o do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ (2013). Só passei nessa
prova porque corri atrás mesmo: fui super bem na prova
objetiva, mas não consegui nota suficiente na prova discursiva.
Pensei "mas gente... eu SEI o que eu escrevi nessa prova. Eu
sei que tem base teórica em livro e artigo para o que eu
escrevi!". Fiz recurso para questões objetivas e para as minhas
respostas às questões discursivas, também. Consegui aumentar
minha nota em 7 pontos (de um total de 70 pontos possíveis).
Mas existiam apenas duas vagas, e eu fiquei em 3º lugar.
Como o órgão tinha sido criado havia pouquíssimo tempo, não
criei expectativas com relação à criação de uma 3ª vaga. Segui
estudando, e a prova do IBGE foi depois de tudo isso.
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Trabalhei por uns 6 meses no IBGE, quando chegou uma
notícia que mexeu comigo fortemente. Uma bibliotecária do
Supremo Tribunal Federal – STF se aposentou, e o Tribunal
não possuía cadastro de reservas para o cargo de bibliotecário
para suprir sua necessidade de pessoal. O STF solicitou
aproveitamento de lista ao CNJ e TCHARÁAAAN! Fui
nomeada (mais uma vez!)!
Minha grande felicidade: Vou ser servidora no Poder
Judiciário Federal!
Minha grande tristeza: Vou voltar pra Brasília sem ter sido
Garota-Carioca-Swing-Sangue-Bom...
Durante os anos de 2013 e 2014, antes de ser nomeada pelo
STF, ministrei alguns cursos preparatórios para concurso no
Rio de Janeiro. Foi uma experiência maravilhosa! Costumo
dizer que para cada hora-aula de curso ministrado por mim,
existem 3 horas de extenso trabalho e intenso estudo em casa...
Isso me ajudou, certamente, na realização das provas e
aprovação em vários concursos. Inclusive o do IBGE.
Eu tinha um grupo muito bacana de amigos que iam à minha
casa para estudarmos juntos, tirarmos dúvidas e
compartilharmos material. Fazíamos isso aos sábados ou
domingos, porque todos nós trabalhávamos, além de estudar.
Esse pessoal, que continua sendo muito meu amigo, não tem a
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menor noção do quanto eles me motivaram, me incentivaram,
me jogaram pra frente, e foram cruciais no meu sucesso.
Muitos já estão no serviço público, concursados e felizes ou
buscando outros caminhos... Muita gratidão a vocês, migos!
Acredito, de verdade, que amigos e familiares podem ser nosso
maior apoio ou nosso pior buraco nesse caminho. Minha
família não tem hábito de estudo, e o início da caminhada
(ainda em Brasília) foi bem complicado. Era impossível
estudar em casa, porque sempre chegava alguém puxando
assunto, falando alto, ligando a TV, rindo, fazendo e trazendo
comida... Mas com o tempo, percebendo que eu estava levando
tudo com a seriedade que é necessária, e conquistando
resultados maravilhosos, a família passou a respeitar a minha
rotina. Por mais louca que fosse.
Eu costumava sair do Rio de Janeiro para Brasília apenas para
fazer provas... chegava na sexta-feira à noite, descansava e
almoçava com a família no sábado. Domingo, era o dia "dela",
da prova. E todo mundo passou a entender e respeitar meu
sono, meu horário, minha necessidade de marcar mais pontos
do que outros candidatos. O café da manhã e o almoço eram
pensados levando em consideração o que EU precisava para a
prova.
Sou muito grata, também, a minha família... por ter entendido
e respeitado tudo isso. Sei que também impus certo sofrimento
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- em especial a minha mãe - todas as vezes que cheguei em
casa chorando depois da prova, ou quando ligava pra ela para
dar a notícia de que não tinha sido aprovada.
No Rio de Janeiro, como não tive nenhuma mesa em casa
durante quase um ano, eu estudava sentada no chão com os
livros apoiados na cama. Voltei pra Brasília pensando em dar
um tempo nessa coisa de estudar. Mas a verdade é que eu não
vou conseguir parar de estudar nunca na minha vida. Meu
apartamento aqui é bacana e eu finalmente montei um
escritório para trabalhar e estudar em casa.
- Mas você não vai parar nunca?
- Já disse, fera, tô de bouas...
Passei bastante tempo me dedicando exclusivamente ao estudo
para concursos. Agora, tenho me permitido estudar outras
coisas. Música, por exemplo. Também tenho um novo projeto:
meu site sobre organização pessoal, profissional e de
ambientes (www.organizadinho.com.br). Um projeto que veio
a mim graças aos concursos.
Além da música, tenho estudado francês em um curso online e
gratuito. Também tenho conseguido uns bons certificados que
contribuem para a obtenção de adicionais de qualificação a
partir da minha dedicação.
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Tudo isso tem ocupado bastante o meu tempo e eu sei que, em
algum momento, vou precisar fazer escolhas e me dedicar
novamente aos estudos para concurso. Meu grande objetivo é
voltar a trabalhar, mas concursada, na Câmara dos Deputados
(onde estagiei durante a graduação). Sigo estudando. Mas
coisas diferentes, por enquanto. Existem vagas abertas na
Câmara dos Deputados e meu sonho está logo ali.
Alguns amigos me questionam como começar, como
continuar, como chegar "lá" (onde quer que seja "lá").
Atualmente, pra mim, "lá" vem depois do "sol" e antes do "si".
O que é bem legal, porque se a gente colocar qualquer "se"
antes das coisas a gente não faz nada mesmo nesse mundo de
concursos. Não podemos condicionar. "Se eu tiver tempo, eu
estudo" ou "Se eu tivesse tal livro eu seria aprovada" são
pequenas desculpas que arrumamos pra nunca tirarmos o corpo
da inércia. Pra evitar as situações de insucesso que acontecem
com todo mundo ao longo da vida. Em concurso, então, o
padrão é não passar. Quem tira as condições da lista de
desculpas, cria condições para passar. Preparação para prova
de concurso é bem semelhante à preparação para uma prova de
corrida, ou para ter a "barriga de tanquinho" com a qual muita
gente sonha.
É importante começar por baixo, estudando dentro das nossas
limitações de tempo e intelectuais. Ninguém começa a vida de
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maratonista correndo uma maratona. Tem bastante
musculação, preparo físico, caminhada antes de chegar lá.
É importante pensar na escolha de material. Ter todos os livros
não é garantia de nada. Ter bons materiais ajuda bastante.
Raramente alguém chega a maratonista usando qualquer
equipamento. Mas eu posso ter todos os equipamentos
necessários na minha casa e não conseguir correr nem atrás da
minha gata pelo meu corredor.
É importante a gente se conhecer. Saber quais são os melhores
horários para estudar, mas se forçar a fazer coisas em outros
horários também. A gente não escolhe o dia ou a hora de fazer
prova. Não escolhe se vai chover ou fazer sol. A gente treina,
estuda. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente diminui o
tal "fator sorte" dos concursos (que é aquele lance de "dar a
sorte" de cair o que a gente sabe).
Esse processo todo me ajudou a me conhecer e a conhecer o
outro. Aprendi que o serviço público exige dos servidores um
pouquinho de vocação para lidar com o inesperado, com a falta
de verba, com o julgamento... Aprendi que o serviço público
existe (pasme!) para servir. E que servir (pasme de novo?) é a
função do Servidor Público. E que servir me faz feliz.
Aprendi também que quanto menos a gente tem, mais criativo
a gente fica. Que em cada órgão público por onde eu passei foi
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possível aprender e ensinar. Aprendi e venho aprendendo a
lidar com todo tipo de pessoa. Venci o medo profissional de
fazer atendimento e circulação em bibliotecas. E cada servidor
e cada cidadão com quem eu convivi nesses 6 anos
contribuíram imensamente para a formação da profissional que
eu sou hoje.
Aprendi que pra ser feliz no trabalho é bom a gente ter projetos
sérios fora dele. Eles ajudam a gente a levar novidade pro
trabalho e a manter a cabeça ocupada com coisas que
importam não só ao outro, mas à gente.
Eu descobri nesse processo todo que eu sou muito mais
disciplinada do que eu imaginava. E que todas as minhas
qualidades e talentos podem ser utilizados no meu dia-a-dia,
para atingir os meus objetivos.
Consegui perceber que meu rendimento na parte da manhã é
absurdamente maior que à tarde ou à noite e organizei minha
vida em função disso. Também percebi que eu sou organizada,
ao contrário do que eu ouvi a vida inteira, e que eu tenho um
jeito muito bacana para organizar meus estudos e as
informações a que eu tenho acesso.
Constatei que eu estudo bem em ambientes que tem barulho
(televisão ou som ligados não me atrapalham, e até me ajudam
em processos criativos). E que, por mais legal que seja ter
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coisas fofinhas, quanto menos caneta e papel bonito eu tenho
disponível, melhor eu estudo e escrevo.
Também notei que eu absorvo mais conteúdo e informação se
eu puder rabiscar ou reescrever o que eu estou lendo. Que cada
um aprende de um jeito e que é importante respeitar a
velocidade e forma de aprendizado do outro.
Mas acho que o mais importante de tudo que eu levo desse
processo é saber que quando eu quero alguma coisa, eu
consigo. E que, se eu consigo, você também consegue.
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5. Das vantagens e desvantagens do serviço público
| Leandro Guedes da Fonseca
O mercado de trabalho para bibliotecários no Brasil é baseado,
tradicionalmente, no serviço público. Bibliotecas de
universidades públicas, bibliotecas públicas estaduais e
municipais, tribunais, institutos federais, prefeituras, empresas
públicas como Petrobras e BNDES, ministérios, Biblioteca
Nacional, agências reguladoras e demais órgãos públicos estão
entre os lugares que empregam a maior parte dos bibliotecários
no país. Além disso, é no serviço público que encontramos as
maiores remunerações, como, por exemplo, no Senado
Federal, em que a remuneração inicial é de cerca de R$
21.000,00. Tal valor, para ser obtido na iniciativa privada,
somente após vários anos de experiência e num cargo de
coordenação ou chefia.
Um dos diferenciais do serviço público é a igualdade de
condições para concorrência e o caráter democrático do
ingresso: tanto um recém-formado quanto um profissional
experiente concorrem à mesma remuneração em igualdade de
condições. Claro que o profissional com maior experiência
possui vantagem, pois em certames com provas de títulos, ele
estará à frente dos demais. Entretanto, na iniciativa privada,
jamais um recém-formado possuiria a possibilidade de receber
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o mesmo salário de um profissional “sênior”. Daí vem um dos
principais atrativos do serviço público.
Além disso, outro grande diferencial reside na famosa
estabilidade, pois os servidores estatutários, ou seja, aqueles
regidos pela Lei 8.112/90, após três anos, só podem ser
demitidos “em virtude de sentença judicial transitada em
julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe
seja assegurada ampla defesa”. Na prática é bastante difícil um
servidor ser demitido. Esta segurança de permanência no cargo
permite um maior planejamento para a vida pessoal,
especialmente para mulheres, pois no período de gravidez, elas
podem se afastar sem receio de perda do cargo no retorno. A
iniciativa privada estará sempre sujeita às variações da
economia, o que torna a demissão uma possibilidade real para
quem trabalha neste setor.
No serviço público existe a possibilidade de realizar cursos de
capacitação com liberação de horário ou mesmo com
pagamento do curso pela Administração Pública, o que
estimula o aprendizado e o desenvolvimento pessoal. Não são
poucos os bibliotecários que, após ingressarem no serviço
público, participam de seleções de mestrado e doutorado, pois,
mesmo no período de estágio probatório, é assegurada ao
servidor estudante a concessão de horário especial, quando
comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da
repartição (Art. 98 da Lei 8.112/90). Essa procura por
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qualificação dos servidores aumenta a qualidade do serviço
público prestado à sociedade. A própria Administração Pública
estimula esta qualificação, pois, na maioria delas, é necessária
a realização de cursos para progressão e, além disso, algumas
carreiras, como a dos técnicos administrativos em educação
(bibliotecários de institutos e universidade federais,
basicamente) possuem adicionais de incentivos à qualificação
que podem chegar a 75% do valor do vencimento básico. Esse
incentivo é concedido aos servidores que possuem educação
formal superior ao exigido para o cargo, ou seja, como na
nossa profissão exige-se a conclusão do bacharelado (curso de
nível superior) para concorrer aos cargos públicos, as
pós-graduações lato sensu (especialização) e strictu sensu
(mestrado e doutorado) qualificam os profissionais para
recebimento deste adicional (Art. 11 da Lei nº 11.091/2005).
Muitas vezes, na iniciativa privada o empregado fica à
disposição da empresa, trabalhando na prática bem mais horas
do que as 40 horas estipuladas no contrato de trabalho.
Também não é incomum precisar trabalhar em finais de
semana e feriados. No serviço público federal, dificilmente é
necessário o trabalho extra. Isso contribui para a
previsibilidade do seu dia a dia. Assim, no serviço público,
nunca vão interromper suas férias para resolver algum
problema.
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Uma grande vantagem da nossa profissão é a de que, mesmo
no serviço público, trabalhamos dentro da nossa formação,
enquanto
muitos
profissionais
ficam
insatisfeitos
desempenhando rotinas administrativas. Muitas pessoas com
formações diversas fazem concurso público para trabalhar em
áreas que não são da sua formação, pois existem muitos
concursos nos quais a exigência é formação superior em
qualquer área, o que pode gerar um descontentamento futuro,
como, por exemplo, um biólogo que faça concurso público
para área administrativa em um tribunal. Tal profissional
poderá se ressentir sobre a rotina de trabalho, dado que um
biólogo está mais afeto à pesquisas de campo e dar aulas.
Deste mal o bibliotecário não sofrerá no serviço público, tendo
em vista que nossa profissão possui concursos com vagas
específicas para ela.
Porém, nem tudo são flores no serviço público, um dos
ressentimentos dos servidores diz respeito à falta de
reconhecimento e falta de incentivos para progressão na
carreira, o que acaba gerando comodismo por parte de alguns
servidores, que acabam não se dedicando tanto quanto o fariam
na iniciativa privada. A própria estabilidade também gera certo
comodismo por parte de alguns servidores, pois, como a
possibilidade de demissão é remota, acabam não se dedicando
integralmente e dando o seu melhor no desempenho das
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tarefas. Esse é um problema que as pessoas que ingressam no
serviço público notam rapidamente.
Outro ponto negativo está relacionado ao tipo de serviço,
bastante rotineiro, sem muita criatividade, mudança ou
inovação. Por mais que existam ideias de melhoria e mudança
de processos, no serviço público a implementação de
mudanças é sempre muito demorada e burocrática, e nem
sempre se concretiza. Se você preza isto, fuja do setor público,
pois as inovações e as mudanças chegam a ele sempre bem
depois do privado. Faço uma ressalva relacionada à nossa
profissão, pois, em alguna setores da biblioteca e tarefas,
como, por exemplo, na catalogação, existe pouca variação,
independente de ser no serviço público ou na iniciativa
privada. Por mais que não gostemos de admitir, as rotinas de
uma biblioteca não variam tanto, o que pode tornar o trabalho
repetitivo independente do l ocal de trabalho.
Em se tratando de serviço público, você não terá direito ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a não ser
que você seja de uma empresa pública, pelo regime celetista,
como na Petrobras e no BNDES. O valor é correspondente a
8% (oito por cento) do salário bruto pago ao trabalhador,
recolhidos todos os meses. Este valor fica guardado em uma
conta vinculada ao trabalhador podendo ser sacado ao término
do contrato de trabalho. Caso a demissão seja feita sem justa
causa, o trabalhador possui direito a receber uma multa
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correspondente a 40% de todo o valor já depositado de FGTS.
Com o passar dos anos esses 8% mensais geram uma excelente
poupança, que pode, por exemplo, ajudar na compra de um
imóvel.
Ainda no que tange à remuneração, apesar de a média de
salários no serviço público ser mais alta, os reajustes não são
anuais e nem tão comuns como no setor privado, onde a
maioria dos sindicatos consegue ao menos repor anualmente o
poder de compra perdido com a inflação. No caso do setor
público, os reajustes dependem de aval político e tramitação de
leis, o que, na prática, acaba tornando os intervalos de reajustes
maiores.
Mais uma desvantagem diz respeito ao “engessamento” da
administração pública, pois tudo deve ser feito de maneira
bastante burocrática. Um exemplo: se você vai comprar livros
para a biblioteca, não pode simplesmente acessar um site
comparador de preços, fazer uma busca pelo menor preço e
comprar pelo site mais barato. Deverá instaurar um processo
de licitação (dependendo do valor, mesmo que não seja feita
licitação será necessário abrir o processo por dispensa de
licitação, que é mais simples, mas ainda assim é mais
demorado que na iniciativa privada), o que pode levar até seis
meses para a conclusão da compra. O mesmo procedimento na
iniciativa privada não levaria 20 dias para ser realizado. Outro
exemplo está no desenvolvimento do acervo. Descartar um
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livro em uma biblioteca no setor privado é muito mais simples
do que em uma biblioteca no serviço público.
O emprego privado é conquistado mais rápido que o emprego
público: aqui, acredito que não há dúvidas de que o projeto
para se tornar um servidor público pode ser demorado.
Enquanto que em uma seleção de emprego, muitas vezes em
um mês já sabemos se conseguimos ou não a vaga, nos
concursos públicos nem sempre o resultado positivo vem nas
primeiras tentativas, é preciso perseverança para atingir o
objetivo e o projeto é de médio ou longo prazo.
Por fim, a ausência de estímulos para aqueles que se destacam
na sua função, tal como ocorre na iniciativa privada é bastante
desmotivadora: um bom profissional que cumpra além do
previsto e tenha um desempenho melhor terá o mesmo salário
de um profissional desmotivado e que mal cumpra suas tarefas.
A falta de meritocracia é evidenciada pela indicação política
para cargos de chefia, pois já encontrei biblioteca sendo
administrada por profissionais que não são da nossa área.
Diante dos prós e os contras da carreira pública optei por ela.
Na minha opinião, as vantagens superam em muito as
desvantagens. Depois de 8 anos no serviço público, ainda
considero minha decisão acertada. Porém, isso pode variar de
acordo com o perfil profissional, pois conheço pessoas que não
conseguiriam se adaptar a esta realidade, muito menos a
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“dinâmica”, por assim dizer, do serviço público. Se você,
assim como eu, optar pela carreira pública e quiser enveredar
pela seara dos concursos públicos, seguem algumas dicas que
podem ser úteis para quem está começando a estudar:
- Não espere o edital ser publicado para começar a estudar.
Muitas vezes o edital não apresenta a bibliografia
recomendada, portanto esperar o edital pode ser improdutivo.
- Comece estudando o conteúdo específico, pois ele é o que
possui maior peso nas provas.
- Tente estudar pelo menos 2 horas por dia, pois muitas
pessoas se inscrevem mas não possuem um plano de estudos
ou uma rotina mínima. Se você fizer o que todas as pessoas
fazem, seu resultado será igual ao delas, mas em concurso
público você precisa se destacar para atingir o objetivo,
portanto faça diferente: estude mais.
- Além do conteúdo específico, não deixe de estudar as
matérias que são cobradas com frequência, como noções de
informática, direito administrativo e português. Essas matérias,
apesar do peso menor, podem ser o diferencial para sua
aprovação.
- Estude resolvendo provas anteriores, pois assim você se
familiariza com a forma como o conteúdo é cobrado pela
banca de seleção. Existem pessoas que sabem sobre a matéria
mas não sabem fazer prova e esse traquejo você adquire com o
decorrer do tempo, resolvendo provas e ganhando experiência.
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- Procure sempre ler algum livro da área. Manter-se atualizado
é fundamental e a literatura nacional na nossa área não é muito
vasta, o que permite que possamos praticamente ler todos ou a
maioria dos livros da nossa área em português.
- Faça resumos e fichamentos do conteúdo lido. Isto ajuda na
memorização do conteúdo e poupa seu tempo, pois um
fichamento bem feito pode dispensar a leitura do livro
completo futuramente.
- Leia todo o edital. Muita gente tem mania de ler somente as
partes do edital que mais lhe interessam como, por exemplo,
salário e período de inscrição. Porém, uma boa preparação
passa primeiro pela leitura completa do edital. É fundamental,
pois evita muito mal-entendido e perda de tempo. Também
vale lembrar que vários editais de concurso possuem a
bibliografia recomendada, o que ajuda como um norte para a
preparação.
- Algumas pessoas podem discordar, porém alguns concursos
não são para todos. Não quero aqui retirar a esperança de
ninguém, entretanto é necessário bom senso. Não adianta se
inscrever em um concurso para o Senado, com remuneração
alta e super concorrido se você está há muito tempo sem ler
nada da área, não tem tempo de estudar e não pretende se
preparar para a prova, contando apenas com a sorte. Vai perder
seu dinheiro na inscrição e o seu tempo para ir fazer uma prova
na qual não tem a mínima chance de passar. É claro que a sorte
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existe, mas o curioso é que a sorte sorri muito mais para quem
se prepara do que para os que contam somente com ela, sem
fazer por merecer.
- Tenha um plano de estudo. Em tempos de acesso amplo à
internet, redes sociais, jogos eletrônicos, smartphones e etc., se
desconcentrar é muito fácil. Para tentar evitar ou pelo menos
diminuir esta interferência, um bom plano de estudos faz-se
necessário. Ele vai auxiliar na organização da sua rotina de
estudos, definir seus horários, levantar quantas horas semanais
de estudo você tem disponíveis, proporcionar a criação de
horários de estudos, tudo isso basicamente utilizando-se um
cronograma com horários estabelecidos. Pode não parecer, mas
isto irá ajudar na criação de uma rotina de estudos, na melhoria
da concentração e na disciplina.
Referências:
BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 19 abr. 1991. Seção 1, p1.
BRASIL. Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Dispõe sobre a
estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao
Ministério da Educação, e dá outras providências. Diário Oficial [da]
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 jan. 2005. Seção 1, p.1.
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6. Motivação e Concursos: os alicerces para o
sucesso | Diego Barros
Estudar para concursos públicos não é uma tarefa fácil, isso
todos nós sabemos. São diversos fatores envolvidos, como:
emocional, financeiro e familiar. Do ponto de vista
profissional, o mercado de trabalho encontra-se, por muita das
vezes, provido de cargos públicos. Portanto, nos deparamos
com uma forte realidade: estudar para concursos públicos!
Para ser bem pragmático, eis uma suposta fórmula do sucesso:
“Motivação, Persistência e Resistência”. A motivação é um
fator que inspira diariamente – e por que não dizer a todo
momento – o indivíduo que dedica o seu tempo para estudar
para concursos. Estar motivado é também estar dedicado a
cumprir o planejamento de estudo e seguir com força na
preparação. A persistência está diretamente ligada à
capacidade do ser humano em insistir a qualquer custo na
busca dos seus sonhos. A resistência é a força de vontade para
sobreviver perante os insucessos e as fraquezas. E é nesse
ponto que começo a reflexão deste capítulo.
Resistir a todas as dificuldades é fundamental. Durante sua
preparação, muitas surgirão em seu caminho, porém só existe
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um grande concorrente de verdade nessa empreitada: você
mesmo. Somando todos os aspectos, é o seu nível de
determinação que indicará o sucesso do seu estudo. Vale
ressaltar, também, que existem casos e casos. Alguns levam
mais tempo para passar e outros menos. Não significa
necessariamente que um é melhor que o outro. Por isso, é
importante resistir!
O tripé – motivação, persistência e resistência – corrobora de
forma significativa nos resultados positivos. Na verdade, se
trata de um ciclo pelo qual todos devemos passar. Ao resistir
uma desclassificação em concurso, por exemplo, você se
reergue e persiste novamente. Por trás disso, encontramos a
motivação – que funciona como um gás injetando vontade de
vencer. Podemos comparar isso com a lógica de um carro “no
prego”. Imagine só: você está sem gasolina no tanque, porém
o posto mais próximo se encontra a trezentos metros de você.
Em uma lógica de conquista, você irá resistir aos desafios e
persistir para que o problema se resolva, ou seja, você irá se
esforçar de toda forma para empurrar manualmente o carro até
o posto de gasolina. Ali, muitos te ajudarão e outros irão
apenas rir e criticar. É normal! Acostume-se! O que importa é
alcançar os objetivos de forma eficiente.
Não existe um número certo de tentativas para passar em
concursos. O que existe é uma maturação do conhecimento
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que trabalha em conjunto com a experiência em provas.
Portanto, não se desespere ao fracassar na primeira tentativa.
Tenha fé!
Um costume rotineiro do iniciante é querer estudar em grupo,
dupla, trio, etc. Nada contra isso! Porém, nada dispensa a
preparação individual de cada um. É importante ter o próprio
momento de aprendizado. É importante se conhecer e saber
seus limites e dificuldades, pois as pessoas não saberão dizer
isso por você.
Sempre que possível, aproxime-se de histórias vitoriosas. São
elas que inspiram e motivam. Uma pessoa que não está no
mesmo sentimento que você não enxergará que o estudo pode
te levar ao sucesso. O ser humano, por sua natureza, é reflexo
do ambiente em que vive, portanto, procure histórias de
sucesso. Quando falo em histórias de sucesso não me refiro ao
sucesso financeiro, mas sim à história da vitória – seja ela qual
for.
Em minha história particular tive que tomar um bom tempo até
começar a colher os resultados positivos. Não foi fácil.
Acredito que, apesar de ser difícil começar a ter uma rotina
eficiente de estudos, o mais difícil ainda é manter essa rotina.
Porém, quando os resultados começam a chegar, as coisas
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começam a fazer sentido. É muito válido olhar para trás e
perceber que tudo valeu a pena.
Na Biblioteconomia, nos deparamos com inusitadas situações
desde a entrada na graduação, como: “Você cursa biblio o
quê?”. Às vezes, o desgaste é tão grande que preferimos nem
explicar o que a profissão faz de verdade. Trazendo nossa
realidade para o mundo dos concursos, pode-se afirmar que
residimos em uma mina de ouro. Primeiro, observe que na
maioria dos concursos federais (executivo, legislativo e
judiciário) aparecem vagas para bibliotecário. Além disso, os
estados e municípios também oferecem boas oportunidades.
Logicamente que na nossa área não abrem tantas vagas como
no Direto, por exemplo. Mas em compensação, a concorrência
é significativamente menor quando comparada às demais áreas
de formação.
Voltando ao aspecto da caminhada para concursos, muitas
técnicas e dicas são aprendidas no decorrer do tempo. Hoje, já
existem diversas iniciativas na área que auxiliam de forma
muito interessante a preparação do candidato. Isso é muito
bom, pois teremos concorrentes mais qualificados e
profissionais mais preparados para assumir os cargos públicos.
É mister ressaltar que não existe fórmula pronta para acertar
questões em prova. Alguns podem afirmar que existe a famosa
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“Sorte”. Sim, ela existe. Portanto, em concursos a sorte só
chega para quem se preparou de alguma forma. A sorte em
concursos públicos reside no fato de cair em prova assuntos
que você tem domínio e já tira de letra. Concurso não é loteria.
Está longe disso. Se você está preparado, tenha certeza de que
sua hora vai chegar.
Estudar para concursos nos faz refletir diariamente sobre o
“que queremos ser quando passarmos”. Uma coisa é certa: se
você se acostumou e investiu pesado para obter grandes
vitórias, certamente não irá se contentar com a primeira
nomeação. Isso é interessante, pois a cada dia você poderá ter a
possibilidade de melhorar e se tornar um profissional mais
qualificado.
Tudo isso que já foi abordado pode ser confirmado no
momento em que sai a nossa primeira nomeação. O sentimento
é único. Muitos choram, outros gritam, outros rezam e outros
continuam sem acreditar que é verdade (como foi o meu caso).
Um turbilhão de ideias se mistura em um sentimento único de
arrepio e felicidade. É coisa inexplicável, não tenho como
definir precisamente.
Sobre o tempo de estudo diário para concursos, não existe algo
definido. Isso pode variar em cada caso. Existem pessoas com
tempo integral de dedicação e outros com limitação de
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horários. Existe também quem trabalhe e estude. De qualquer
forma, o importante é manter um padrão rígido de horário a ser
seguido, dentro das limitações impostas. O importante é
manter.
A rotina de estudo vai se tornar cansativa com o tempo, por
isso é interessante adotar métodos diversificados de
preparação. Por exemplo, em minha experiência já foi possível
perceber que estudar sempre só uma disciplina não é algo que
rende tanto. O interessante é mesclar em um dia duas ou três
disciplinas. Além de tudo isso, a bateria de exercícios é
fundamental.
Claro, diante de tanta coisa a passar, não podemos perder a fé e
esperança de que tudo dará certo. Algo que me passava
diariamente na cabeça era a “bendita” nomeação. Sonhei tanto
com esse momento a ponto de sempre refazer a base
motivacional da minha preparação.
Nesse momento, irei falar um pouco do gosto da vitória em
concursos públicos com a finalidade de incentivar você na
preparação. Bom, em mais de 2 anos de preparação, obtive
sucesso em vários concursos de níveis nacionais. Inclusive, no
início da minha empreitada, fiz muitas provas para nível
médio, porém em alguns meses pude perceber três coisas: i)
nível médio é mais difícil; ii) nível médio é mais concorrido e
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iii) o tempo para lograr êxito poderia ser muito maior do que
um concurso para nível superior.
Assim, tomei como princípio “A Biblioteconomia é a minha
mina de ouro” e fui a fundo na dedicação. A minha primeira
aprovação foi inesquecível, apesar de ter sido apenas em
cadastro de reserva. Naquele momento, eu precisava daquele
resultado para ganhar confiança e saber que existia um retorno
de todo meu esforço.
Mais tarde, obtive várias aprovações (falarei mais adiante) e
fiquei na expectativa para saber quem me nomearia primeiro.
Contudo, mesmo sabendo que essa nomeação sairia uma hora
ou outra, não parei de estudar. Eu acordava por mais de 4
meses às 5:50 da manhã para esperar o Diário Oficial da União
ser publicado na internet. Era uma expectativa que tomava
conta de mim por inteiro, sonhei noites e noites com o
momento. Meu percurso no acesso do site era sempre o
mesmo: www.in.gov.br -> Seção 2 -> Ministério da Educação
-> Universidade Federal do Pará.
Até que um certo dia eu resolvi não olhar nada, não esperar
nada e focar completamente na preparação. Pois então – por
destino ou ironia – foi “o dia” da nomeação. Eis meu grande
defeito: não saber esperar. Portanto, confesso a vocês: valeu a
pena!
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Para facilitar o entendimento de algumas questões, vou dividir
os parágrafos, alguns tópicos e forma de pergunta. Isso nos
ajudará a desenvolver as ideias que pretendo consolidar em
suas mentes e corações.
Como funciona sua preparação? Eu respondo: consistente e
rigorosa. Eu me tornei um cara extremamente comprometido
com meus horários e tempo de estudo. Porém, é muito relativo
falar em horários de estudo, já funciona de forma diferente
para cada um.
Estude duas, três, quatro horas por dia. Veja o que melhor se
enquadra na sua vida. Se você só pode estudar 2 horas, faça
dessas duas horas as mais valiosas do seu dia. No meu caso,
como eu tinha tempo integral para estudo, mantive uma média
de 8-10 horas diárias, chegando até 15 horas. Além de tudo
isso, deixo aqui uma advertência: quantidade não significa
qualidade. Isso é lógico. Portanto, quando você estuda muitas
horas, seu rendimento e capacidade de captação de
conhecimentos diminui no decorrer do dia.
Outra pergunta clássica dos concurseiros é: como melhorar
meu rendimento em provas? Bom, aí é que está o “x” da
questão. Você precisa estudar para minimizar seus erros. É um
trabalho de grão em grão. É uma escadinha que você sobe
diariamente. Hoje você precisa estar melhor preparado que
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ontem. Nunca deixe o ritmo cair! Aqui não se trata de saber
mais ou menos, pois a dica é fazer exercícios o suficiente para
conhecer o que pode cair em prova. O conhecimento não vem
do dia para a noite. Os altos rendimentos são resumidos em
dois aspectos: maturidade do conhecimento e competência em
resolução das questões.
A preparação para concurso está muito mais ligada a uma
prova de mudança de vida. Na verdade, carrego comigo a
honra vitoriosa de meu pai e alguns familiares que enxergaram
no concurso uma boa saída para um futuro sólido. Meus pais e
seus respectivos irmãos vieram de família muito humilde.
Praticamente todos vieram do interior, sem muitas
oportunidades. Portanto, a maioria deles percebeu a
necessidade de morar em uma capital para aprimorar os
horizontes. No caso, estou falando da “minha” capital
paraense: Belém. Hoje, com o desenvolvimento local e as
tecnologias, as pessoas podem também abrir horizontes nos
interiores dos estados, basta querer.
O que especificamente preciso estudar? Vou tentar ser
objetivo: é interessante você saber um pouco de tudo e um
“tudo” de pouco. Isso significa que não adianta ficar sempre
resolvendo questões sobre um assunto! É natural que você
tenha facilidade em uns e dificuldade em outros. É mais
natural ainda você querer ficar respondendo questões só sobre
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o que você domina. Portanto, ao se preparar não esqueça de
balancear seus conhecimentos e amadurecer aos poucos tudo
que você vem aprendendo.
É interessante conhecer as bancas examinadoras? Eu diria
que não é apenas interessante, é essencial! Cada banca possui
peculiaridades. Por exemplo, a Cespe/UnB e a Fundação
Carlos Chagas trabalham de formas diferentes. É importante
você conhecer os estilos, os pontos mais cobrados em prova e
as dicas peculiares de cada uma. Isso faz total diferença no
resultado final! Os editais, na maioria das vezes, vêm cobrando
os mesmos assuntos na parte específica da biblioteconomia.
Portanto, apesar de serem os mesmos assuntos, as bancas
valorizam aspectos diferentes em suas avaliações.
É normal finalizar a prova, fazer uma revisão e mudar as
alternativas? Sim! Esse comportamento é bem presente nas
pessoas que estudam para concurso. Muitas vezes a gente
finaliza a prova e faz uma revisão básica. Durante essa revisão,
acabamos mudando algumas alternativas. Isso pode ser bom ou
ruim, pois é um risco que se corre. Porém, pense no seguinte:
aqueles que chegam no topo aceitam o risco necessário para
alcançar um objetivo. Se você não tem esse hábito, sem
problemas! Nada aqui é absoluto, tudo pode variar entre as
pessoas. Do ponto de vista particular, eu tento sempre confiar
nas minhas primeiras marcações. Com o passar do tempo
86

deixei de fazer essas mudanças no final da prova e confiar
mais nos meus conhecimentos. Foi um risco, mas tem dado
certo.
Você já pensou em desistir? Algumas vezes sim. Isso é algo
que acontece em tudo que fazemos. Esse pensamento vem nas
nossas fraquezas, nos momentos de incerteza. Para superar isso
é importante ter muita fé, determinação e foco nos objetivos.
Pode ter certeza de que cada gota de suor derramada vai ser
recompensada no futuro. Tenha força, guerreiro!
Em relação ao tempo de prova, você prefere sair mais cedo ou
gasta todo o tempo disponível? Bom, essa resposta pode servir
ou não para você. No meu caso, costumo ser um dos últimos a
sair. Na verdade, eu tento entrar num nível de concentração tão
grande que as horas parecem voar. Vale lembrar também que é
fundamental deixar um tempo para responder o
cartão-resposta.
Você acredita em sorte nos concursos? Depende. A sorte é um
resultado do esforço do candidato. Não interprete a sorte pura e
isolada. Quem não estudou para a prova tem chances altamente
reduzidas. Assim, eu acredito que a sorte venha no momento
em que a prova se “encaixa” com você, ou seja, os assuntos
que você domina estão na prova. Por isso, perceba que a sorte
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vem para os preparados. Não se preocupe com aqueles que
falam demais e criticam demais, faça sua parte.
Fazer uma boa graduação tem um impacto positivo nos
concursos? Sem dúvidas! Quando você já vem bem preparado
da graduação, os estudos para concurso facilitam bastante. É
interessante manter um ritmo de estudos desde a graduação.
Nada impede que você faça provas ainda sendo um estudante
da Biblioteconomia. Particularmente, eu conheço casos de
pessoas que passaram em concursos e ainda nem estavam
formadas ou estavam se formando.
Preparar-se para um concurso é a mesma coisa da
preparação para um mestrado? Não. Ao se preparar para um
mestrado, o foco é manter uma linha de estudo e pesquisa. Ou
seja, você precisa se aprofundar nos aspectos cobrados para o
exame da pós-graduação e adentrar nos aspectos mais teóricos.
Com relação aos concursos, você precisa estudar um pouco de
tudo para conseguir ter resultados positivos nas provas. Não
necessariamente é preciso ter um aprofundamento teórico ao se
preparar para concursos. Há quem diga que “aprofundar e
saber de mais” um só assunto faz você duvidar das respostas
em prova, dificultando ainda mais a escolha de uma opção.
Porém, isso não quer dizer que em concursos públicos não
caem teorias.
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É importante resolver questões durante a preparação? Eu
diria que não é importante. É essencial! Tomo uma frase
importante para explicar essa pergunta: “é subindo as ladeiras
que a perna engrossa”. E realmente! É resolvendo questões que
o tenho conhecimento vai passar a ter maturidade. A
maturidade do conhecimento é muito importante, pois te leva a
ter calma e paciência para pensar no momento da prova.
Qual o índice de acerto satisfatório em uma prova de
concurso? Bom, isso varia muito. Existem inúmeras bancas,
porém vou citar aqui as mais famosas: FCC e CESPE/UnB. Eu
costumo dizer que essas bancas são aquelas “irmãs brigadas”.
Cada uma tem um estilo. Na banca CESPE/UnB, geralmente,
as questões são de certo e errado, sendo que uma errada anula
uma certa. Em uma prova de 120 questões, as notas mais altas
para bibliotecário têm girado em torno de 92 pontos líquidos
(já eliminando as erradas). Ou seja, na banca CESPE/UnB, se
você acertar 77% líquido da prova, é uma grande proeza
(lembrando que isso não é uma verdade absoluta, pois pode
variar para mais ou para menos). Essa nota que exemplifiquei
te permite passar na maioria dos concursos em primeiro lugar
disparado. Porém, volto a afirmar, em algumas provas essa
nota é menor.
Já na banca Fundação Carlos Chagas (FCC), as questões
costumam ser de múltipla escolha. Em uma prova de 60
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questões, é interessante tirar um mínimo de 45 pontos para
tentar cravar uma aprovação (isso também pode variar em mais
ou menos). Ou seja, na banca FCC é importante manter um
padrão de 75% de acerto. Vale ressaltar o seguinte: não existe
na nossa área da Biblioteconomia um estudo comprovando
fielmente esses números. Tudo isso é baseado em experiências.
Qual mensagem você deixaria para quem está começando
agora? Seria a seguinte: Caro concurseiro, se prepare da
maneira certa e com eficiência. Não desista de forma alguma.
Organize seu tempo e maximize sua preparação. Tente manter
aquela motivação inicial durante toda sua preparação. Saiba
que concurso é uma escada, pois a cada dia subimos um
degrau. Concurso também é uma fila. Os preparados vão
passando e saindo dessa fila. A sua hora vai chegar!
Qual mensagem você deixaria para quem está na luta? Caro
concurseiro, siga firme! Você já deve ter passado por
dificuldades ou provações. Mantenha-se focado! Os concursos
públicos não irão acabar e as vagas estão aí para serem
preenchidas. Tenha persistência. Tenha resiliência.
Para finalizar, compartilho com vocês algumas das minhas
aprovações em concursos. Até o momento, já passei 2 vezes no
concurso para Bibliotecário-Documentalista da Universidade
Federal do Pará (2013 e 2015), passei também para Professor
Substituto da Faculdade de Biblioteconomia da UFPA. Esses
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citados são meus cargos atuais. Os demais cargos em que
passei foram: Analista em Biblioteconomia – Defensoria
Pública da União, Analista em Biblioteconomia do Ministério
Público da União, Bibliotecário – FAPESPA, Bibliotecário
TJ/PA, Agente nível médio – Polícia Rodoviária Federal,
Agente nível médio – Polícia Federal.
Sobre ter passado duas vezes no concurso da UFPA, eu
explico! 2013 foi o ano em que saí da graduação. Naquele
momento eu já acumulava mais de um ano de preparo focado
para concursos. Porém, esse concurso da UFPA
(Bibliotecário-Documentalista) era para um interior próximo
da capital paraense (Belém). Fui nomeado para lá, passei uma
temporada e esperei abrir o concurso para Belém. Assim, em
2015, abriu novamente e eu passei de novo. Foi dobradinha!
Fiquei muito feliz por ter passado e por ter retornado à capital.
Ainda em 2015, passei também em primeiro lugar na prova
para professor substituto da faculdade de biblioteconomia.
Resolvi então acumular legalmente os dois cargos e finalmente
virei o “Prof. Diego”. Tudo coincidiu, graças a Deus. Hoje eu
atuo como professor e bibliotecário, podendo assim transpor a
experiência profissional para o lado acadêmico.
Desejo a você muita força na preparação! Fique com Deus e
mantenha o foco! Para saber se vale pena estudar faça um
teste: converse com qualquer bibliotecário servidor público e
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pergunte. Essa oportunidade dos estudos pode mudar a sua
vida e a sua história? Faça disso a sua filosofia de vida. Seja
feliz e siga em frente!
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7. O MARATONISTA E A CONCURSEIRA | Jorge Cativo
Editais e regulamentos são seus aliados

Foram meses de dedicação aos treinos diários até a
manhã em que Jean finalmente soubera do início do período de
inscrições.
-Finalmente! - Disse ele com euforia.

Ligou rapidamente o computador, acessou o site da

prefeitura do Rio de Janeiro, baixou e leu minuciosamente o
regulamento. Destacou a data da prova, selecionou sua
categoria e, sem perder tempo, efetivou o pagamento
recebendo a seguinte mensagem por e-mail: “Parabéns! Você
acaba de confirmar sua inscrição na XX Meia maratona do Rio
de Janeiro”.

Na mesma manhã, Raynara recebeu a ligação de seu

cunhado perguntando se ela iria fazer o concurso público da
Universidade Federal do Amazonas, cuja inscrição acabaria
naquela semana.

- Oi, cunhada, já fizeste tua inscrição no concurso

público da UFAM?
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- Ainda não! Nem sabia desse concurso. Quantas vagas
são? – Indagou imediatamente ela.

- Apenas uma. Mas somente candidatos que se

inscreverem terão chances de ocupá-la. Procure o edital,
baixe-o, leia-o com atenção, inscreva-se e me envie o boleto
por e-mail!

Após ligar o notebook e fazer uma pesquisa breve no

site da PCI concursos, Raynara descobriu que as inscrições já
haviam sido prorrogadas e, não fosse a ligação do cunhado,
perderia a oportunidade de participar daquele certame para o
cargo pretendido: Raynara era bacharela em Biblioteconomia e
concorreria

à

única

vaga

para

o

cargo

de

Bibliotecário-Documentalista.
Após preencher suas informações, ainda hesitou em
concluir o processo ao perceber que o valor da inscrição para
cargos de nível superior era exorbitante. Decidiu imprimir o
boleto para posterior pagamento pelo cunhado.

Maratonas e concursos possuem etapas, fases e

algumas similaridades em relação a partir de instrumentos que
descrevem algumas orientações indispensáveis a quem vai
oficializar inscrição.
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Nas maratonas, os regulamentos - assim como editais
lançados de um concurso público – permitem determinar o
prazo restante de preparação, consequentemente imprimem
melhor condicionamento dos atletas em relação ao tempo e
acabam por já orientar atletas e candidatos a partir de
informações como ponto de partida.

Para os atletas treinados ou não com a antecedência

devida, serão feitas identificações gerando números de
inscrições sem distinção de cor, raça ou nacionalidade.
Aprenda desde já a não considerar quantidades de inscritos
com atletas aptos e preparados para cruzarem a linha de
chegada.
Nas maratonas sempre é definido um local de retirada
de kits aos inscritos, o lugar específico da largada, o trajeto é
definido e sinalizado com a autorização dos órgãos
competentes– assim como o espaço da montagem do pódio e
os detalhes da cerimônia de premiação.

Em se tratando dos concursos públicos, os editais

também são instrumentos sinalizadores do tempo até a
realização da prova, permitem a partir da banca organizadora
traçar um perfil de tipologias de questões a partir de provas
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anteriores. Provas anteriores são como bússolas para assuntos a
serem estudados, médias de questões com tais assuntos ou até
mesmo a probabilidade de se preverem os índices de questões
anuladas em outros concursos da mesma banca.

Todo candidato bem preparado nos concursos públicos

deve saber que sua homologação no diário oficial, dependendo
da esfera, ocorre em data anterior ao processo de abertura de
inscrições, permitindo outro diferencial: mais tempo para
preparo e estudo dos conteúdos previstos para aqueles que
tiverem essa informação com antecedência.

É nesse tempo que, se candidatos estudam mais que

outros, a instituição que consegue autorizá-lo, fará o processo
de seleção da banca organizadora, que posteriormente
publicará no edital: períodos de inscrições, prazos de isenções,
definições de locais e, nas vésperas das provas, cartões de
confirmação aos inscritos.

Além disso, os editais, sendo tratados como aliados,

podem oferecer ao participante atento: um cronograma com
prazos, os cargos em suas respectivas categorias, códigos e
respectivas quantidades de vagas, os requisitos e níveis
exigidos, os valores de inscrição, a data e o tempo de duração
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da prova. Se ainda não é suficiente, é por meio deles que você
identifica as disciplinas e o conteúdo programático de cada
uma com ou sem bibliografias, fica ciente de quantas serão as
alternativas por questão, o peso, o número parcial e total de
pontos por acertos dos candidatos.

Concurseiros otimistas já terão a preocupação em

encontrar também algumas informações sobre homologação,
validade do concurso e requisitos para investidura, nomeação e
posse. Sonharão com a entrega de documentos e a
possibilidade real da conquista da vaga e do salário em fixada
carga horária de trabalho.

Voltando aos regulamentos, atletas preparados lerão

sobre premiações, itens que terão direitos em seus kits,
medalhas e valores em dinheiro distribuídos por colocação,
direito a um troféu por categoria mais adequada e finalmente o
sonho real de ser anunciado oficialmente na cerimônia de
premiação subindo no lugar mais alto do pódio.

Já os pessimistas, candidatos ou atletas, temerão a

eliminação por não alcançarem o número de acertos mínimos,
ou pelo tempo da prova que alguns considerarão insuficiente.
Quilômetros

a

serem

percorridos,

questões

a

serem

97

respondidas.

O número de acertos ou de ultrapassagens.

Detalhes por muitos desprezados que devem ser lições que ao
final resultarão no ranking e na classificação final ou já
potencializam sua eliminação.

Entenda que o edital representa tanto a oficialização do

concurso como a sua possibilidade de conquista da vaga
existente. É o disparar da contagem de um cronômetro das
etapas e prazos previstos de um longo cronograma traçado até
a prova.

Mentalmente, se forem considerados aliados, tanto

maratonistas como candidatos deixarão de encará-los com
batimentos acelerados, ansiedade e sensação de despreparo ao
conhecerem o trajeto ou os conteúdos a serem estudados.
Perderão o medo de não cumprirem a prova no tempo
estimado ou
disciplinas. Já

atingir acertos mínimos necessários por
não sofrerão por antecipação supondo

despreparo próprio em relação à experiência de outros
maratonistas. O fator idade já não assustará ao ser considerado
um dos critérios de desempate nos concursos públicos.
Querer é o primeiro passo!
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Jean começou a correr há dois anos e não perdia a
oportunidade de fazer uma maratona, principalmente se a
mesma acontecesse em sua cidade. Já havia viajado por quase
toda a região sudeste participando de competições nacionais de
corrida de rua.

Sua rotina de alimentação saudável, noites bem

dormidas de sono em horários regulares e caminhadas e
exercícios físicos regulares planejados por um treinador eram
frequentes. Investimento era uma de suas receitas para manter
seu preparo físico sempre em dia. Sabia que a qualquer
momento surgiria uma oportunidade de competir e dependeria
de si mesmo para ter êxito nas provas.

Raynara já havia percebido que não bastava ler o edital

e fazer sua inscrição. Precisaria aprender alguns assuntos e
temas da área e também das outras disciplinas previstas na
prova. Diante disso, tomou algumas decisões:

a. Adquiriu diversas obras da área sobre temas em que
mais tinha dificuldades. Havia aprendido uma dica no
blog da Santa Biblioteconomia: passou a cadastrar
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livros da área que ainda não possuía, por meio do
serviço encontre para mim no site da estante virtual.

b. Entrou no cursinho de Língua Portuguesa do professor
Pedrosa no Espaço dos Módulos, o melhor da cidade de
Manaus.
c. Fez

sua

inscrição

no

curso

EAD

do

site

Biblioteconomia Para Concursos.

d. Participava de um grupo de estudos aos sábados com
alguns amigos da faculdade;

e. Aprendeu

a

fazer

mapas

mentais, resumos

e

recentemente investiu na possibilidade de ser ouvinte
na palestra do guru dos concursos, o juiz federal e
professor Willian Douglas. Em Roraima aprendeu a
importância de duas coisas: fazer um planejamento dos
estudos e não procrastinar.

Quando se compreende que a aprovação depende
exclusivamente de esforços e sacrifícios seus, já não se
cometem alguns erros comuns de muitos candidatos e atletas:
essa compreensão parte de uma vontade interior que o leva em
direção aos seus objetivos.
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Querer estudar, querer aprender e investir em você
exigirá escolhas, definição de prioridades. Dizer não para
muitas coisas e sim para aquelas que realmente importam e
implicam no caminho de sua aprovação. Muitos autores até
enumeram situações hipotéticas relacionadas com a prática e o
cotidiano de concurseiros, porém somente você será capaz de
diferenciar, quais situações e decisões devem ser tomadas
diariamente para aproximação ou distanciamento de seu
desempenho e preparação para uma maratona ou concurso.

Quando você estiver no caminho certo, fará escolhas

em prol do maratonista em forma ou investirá nas etapas do
preparo do concurseiro, que planeja seu quadro horário e
cumpre horários destinados aos estudos, revisão e exercícios
de cada disciplina. Lembre-se de que é preciso querer e estar
convicto de que você pode cruzar a linha de chegada rumo à
aprovação.
Aprenda a se preparar corretamente.
O preparador de Jean havia ensinado diversas técnicas
que influenciariam positivamente antes da realização da prova:
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alongamentos,

treinos

matinais,

suplementos

e

uma

alimentação diferenciada nos dias que antecediam a prova,
vestimentas e calçados apropriados fizessem sol ou chuva.
Aprendeu ritmos diferentes e soluções paliativas a partir de
sinais de cansaço e dores pelo corpo durante a extensão e o
percurso da prova.

Aprendeu sobre a ingestão de água antes ou durante os

treinos. Estudou sobre as possíveis reações da musculatura,
simulando cada momento da maratona: ritmo ideal das
passadas,

respiração,

controle

de

batimentos,

preparo

psicológico e até métodos de ser favorecido no percurso
assumindo determinada postura em relação aos demais
corredores.
Raynara já havia aprendido que o edital era seu aliado,
queria investir nos seus estudos. Planejou seu quadro horário,
começou a baixar algumas provas anteriores da mesma banca
que realizaria o certame da UFAM. Seu cunhado lheensinou
como identificar tipologias de questões a partir de um livro
publicado por Gustavo Henn.

Assuntos foram hierarquizados em temáticas. Um

padrão na forma de apresentar os enunciados já havia sido
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detectado. Os assuntos das provas anteriores em relação aos
editais serviam para emular quantidades e questões da suposta
prova daquela banca.

Seu acervo de mapas mentais sintetizando assuntos

crescia a cada reunião do grupo de estudos. Comédias
românticas dos convites de amigos no cinema do final de
semana deram lugar a inscrições em canais de vídeo-aulas;
músicas da banda preferida a audiobooks e até um cartão de

memória foi comprado quando começou a fazer gravações de
seus resumos.

Atletas e candidatos precisam descobrir e explorar

diversos métodos, técnicas e estratégias na sua preparação para
uma prova.

Em uma maratona o percurso é longo, exige um

excelente preparo físico e o vencedor certamente cumprirá o
trajeto num tempo abaixo do estimado, em virtude de sua
preparação. Ser-se-á prevenido sobre questões ligadas ao
clima, umidade, sede ou fome, assim como fatores ligados ao
seu e stado físico, mental e psicológico.

Candidatos, por sua vez, devem aprender testando

diferentes métodos de aprendizagem, garantindo no menor
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tempo a melhor forma de assimilação de um maior número de
conteúdos até a data da prova.

Além disso, ambos devem garantir a execução de um

planejamento diário: datas e horários, exercícios, simulados e
dicas de profissionais gabaritados para tal. Ao atleta, conhecer
e cuidar do corpo são princípios essenciais até o dia da prova.
Ao candidato, o foco nos estudos seja com professores, livros,
mapas mentais, resumos, fichamentos, gravações em áudio ou
até vídeos, é o diferencial.

Tudo para identificar e garantir êxito na preparação de

forma satisfatória e adequada. Então explore e conheça qual a
metodologia que melhor se aplica a você. Como você
consegue aprender melhor? Só então você estará no percurso
correto. Aprenda a aprender!
A prova é apenas uma das etapas.
Jean havia chegado cedo ao local definido para a
largada. Começou a fazer seu aquecimento já no local previsto
para sua categoria. O clima ameno o fez escolher trajes leves.
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Tranquilo, parecia ignorar a chegada de uma multidão à sua
volta que provavelmente faria a prova.

Sua numeração no peito sequer parecia simbolizar o

elevado número de inscritos na mesma categoria, área em que
estava e consequentemente a mesma categoria que a sua. Sabia
o quanto havia treinado e se dedicado para estar ali naquele
momento. Sua disposição não refletia o longo percurso a ser
feito, as horas até a linha de chegada e muito menos as
adversidades provavelmente decorrentes de ter que ultrapassar
ou ser ultrapassado por outros corredores.

Tão logo foi anunciado que os atletas da sua categoria

se posicionassem no pelotão correspondente, identificado por
cores e uma imensa faixa, Jean parecia sorridente e feliz com o
fim da espera. Largada em cinco minutos.

Anunciado o tempo de início da maratona, em sua área

de concentração, preparado e uniformizado, com número no
peito, Jean parece desprezar qualquer fator externo que o
impeça de vencer. Parece já largar sabendo que será o
vencedor!
Chuvas torrenciais sempre são comuns nas manhãs de
domingo na cidade de Manaus. Mas, coincidentemente, na
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noite anterior, quando Raynara e o cunhado estiveram no local
da prova, em bairro distante do em que moravam, o prenúncio
de chuva já sugeriu a providência de um guarda-chuva e o uso
de um casaco no dia seguinte.

Ambos também sabiam que chuva sempre traz consigo

alguns imprevistos e atrasos na chegada ao local da prova. O
cartão de confirmação já destacava o horário de abertura dos
portões e o seu fechamento iria representar a eliminação
precoce dos candidatos desavisados.

Ao chegar de carro ao endereço em que estivera na

noite anterior, levada por seu cunhado, Raynara agradeceu,
despediu-se e desceu do carro levando consigo uma pequena
bolsa com sua identidade, seu cartão de confirmação e duas
canetas pretas feitas com material transparente. Nas mãos, uma
maçã embrulhada em papel alumínio, uma barra pequena de
seu chocolate preferido e seu copo de alumínio com a água que
havia congelado desde a noite anterior.

Ao chegar na sala indicada em seu cartão de

confirmação, percebeu que, em decorrência da chuva forte,
ainda eram poucos os candidatos à espera do início da prova.
Notadamente, Raynara percebeu alguns faltosos, indicando
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que conhecer o local de prova com antecedência, evitar
imprevistos e chegar cedo na escola já seriam critérios de
eliminação antes mesmo da prova começar.

Após sua identificação para o fiscal de sala, escolheu

sua cadeira estrategicamente, observando a boa iluminação
natural e artificial, a temperatura a partir do local do
condicionador de ar e algum conforto nas cadeiras, algumas de
madeira com braços quebrados, outras não. No quadro branco
um sinalizador de tempo avisava que a prova começaria em 20
minutos.
É imprescindível que um participante bem preparado na
maratona ou o candidato que almeja aprovação no concurso
público cheguem ao local de prova cientes do cumprimento de
apenas uma das etapas de um longo percurso envolvendo
tempo e preparação. Querer correr e aprender, buscar aliados,
fazer o planejamento de estudos e as múltiplas técnicas e
estratégias de aprendizagem, a influência de professores e
amigos daquele grupo de estudo profissional.

E, no dia da prova, é hora de pensar no encontro de

tudo que se fez, com tudo que se pode fazer, só que na própria
prova. A prova é o instrumento legal elaborado por uma
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organizadora, destinada a participantes oficialmente inscritos
no processo e capaz de gerar a classificação final e homologar
um resultado. É preciso percebê-la como agente de
mensuração do preparo de candidatos em relação ao que foi
proposto no edital, tenha sido qual for o tempo ou o seu
método de estudo e aprendizagem.

Entendida como tal, quanto melhor tiver sido a sua

preparação, mais tranquilidade e segurança você terá em
relação ao seu início. Essa sensação de foco e desejo de que a
prova comece será latente naqueles melhores preparados.

Aos corredores, saberão que a largada da maratona já

foi dada muito antes daquela prova. Não estranhe se a voz de
sentimento positivo ecoar dentro de você dizendo:

- Você está preparado! Seu momento é agora!

Então apenas dê o melhor de si com bastante atenção e
calma. Essa sensação trará a certeza de que você só depende de
si no dia da prova!

A medalha e a aprovação.
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Após a largada, Jean parecia estar apenas em mais um
de seus treinos. Já havia simulado o trajeto em mesmo dia e
horário com tempo de sol ou chuva. Iniciou conforme
planejamento e preparação definidos por seu treinador físico.

Nos primeiros quilômetros um ritmo moderado,

independente da disparada dos demais corredores. Sabia que só
precisava estar preparado para correr, ainda que, para alguns
atletas, maratonas fossem sinônimos de competir.

Cada treinamento parecia ser aplicado durante partes do

trajeto: curvas, subidas e descidas. Inspiração e respiração. Até
a percepção ensinada por seu ex-treinador experiente nas
longas maratonas internacionais foi presenciada:

- Você ouvirá vozes e gritos de várias pessoas

pessimistas nas ruas durante o trajeto, Jean. Não se abata com
as críticas, ironias e até piadas de quem não sabe de sua
história. Nas corridas que tenho feito fora do país aprendi
apenas a internalizar e valorizar palavras de incentivo. Você
guardará a feição de cada um daqueles que estimularem e
acreditarem em você! As palavras dos pessimistas serão
apenas apagadas da sua memória assim que você cruzar a linha
de chegada.
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Seguia ele rumo ao seu objetivo de concluir a prova
dando o melhor de si. Estava ciente de que o seu resultado e a
consequente medalha e pódio dependeriam unicamente de seu
empenho naquela prova. Sentia-se plenamente treinado para
isso.
Após a entrega da prova, questões de assuntos que mais
sabia foram respondidas inicialmente. Estava pronta para
identificar temas previstos e até antecipar assuntos da banca, já
que teve acesso a inúmeras provas da COMVEST de
concursos anteriores.

Entre uma prova e outra, candidatos já se ausentavam

da sala, quando Raynara sinalizou com um dos braços para a
fiscal de sala pedindo para ir ao banheiro.

No bolso, o chocolate estrategicamente preparado para

ser

ingerido

naquele

momento

em que alongava e

movimentava tranquilamente a cabeça em movimentos
circulares sozinha no banheiro. Havia terminado a primeira
prova. Assim como os quilômetros iniciais e a estratégia
utilizada nas maratonas, parte da prova tinha sido cumprida
com êxito. Segunda prova e terceiras provas seriam concluídas
ao voltar.
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Breve conferência, questão por questão, e já dava para
contabilizar questões inevitavelmente certas, provavelmente
certas e sem nenhuma certeza de acerto: se aquela soma
inicialmente de questões certas, chegasse a 70% ou mais da
prova, a perspectiva era positiva. Gabarito preenchido,
assinado e entregue. Era momento de voltar para casa com a
etapa da prova concluída.

Muitos candidatos acham que um concurso não é uma

maratona e sim uma corrida de cavalos. Estão enganados.
Medalhas e troféus são equivalentes à sensação de aprovação.
Sua colocação é apenas um laudo.
Na reta final, Jean parecia esgotado, havia superado
inúmeros atletas, conseguiria atingir o tempo para receber sua
medalha. Estava feliz por ter condições físicas de concluir a
prova. A colocação na maratona, considerando a quantidade de
inscritos,

abandonos,

despreparados,

desclassificados

e

faltosos, seria para ele como um laudo.

Jean cruzou a linha de chegada e a vitória não veio com

cara de alegria, mas de esgotamento. Concluir a prova e fazer

111

parte do pódio era consequência: sua missão estava cumprida.
Um filme pareceu vir em sua mente sobre cada momento de
sua preparação. Os treinos, a adoção de estratégias, seu
planejamento, o investimento em sua carreira de atleta.

Ao contrário de Jean, que termina a prova e sabe seu

resultado, Raynara precisava esperar outra etapa: o gabarito
preliminar. Sabia que existiam quase 200 candidatos para a
vaga que almejava. Embora tivesse a percepção sobre
quantidade, números não significavam concorrência.

Deu o seu melhor considerando o tempo de estudo, a

dedicação em aprender novos assuntos, fazer inúmeras
questões de provas anteriores, ler, ouvir, assistir e finalmente
oficializar e estar sujeita a ter seu resultado contabilizado em
relação aos demais candidatos.

Alguns concurseiros acreditam que sua aprovação

depende de concorrência, mas na verdade esquecem que
dependem apenas de seu condicionamento e conhecimento
acerca dos assuntos e questões de uma prova.

Depois do resultado final, seu número de acertos

sempre representará seu status em relação ao que já sabe ou
ainda precisa aprender. E se medalhas, troféus e aprovações
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são o ápice de todas as etapas anteriores realizadas com êxito,
a desclassificação também tem um significado: o de um laudo
sobre seu estado atual.

Um laudo que aponte algo sobre seu método de

planejar, sobre ajustes nas fases de seus treinos e preparação,
sobre sua técnica de realizar a prova, sobre utilizar seus aliados
corretamente, ou sobre algo que você entenderá que precisa ser
ajustado.
As evidências de que concursos são como maratonas
sugerem a necessidade de candidatos se tornarem atletas
sempre preparados em seus treinos. Prontos para a leitura
minuciosa do próximo edital, sem receios sobre valores ou
esquecimento sobre prazos na próxima inscrição, cientes do
planejamento de seus estudos, considerando diversas técnicas,
da nova visita ao futuro local de prova, do tempo correlato a
ser cumprido na realização da prova e de finalmente ter acesso
ao gabarito final e a certeza de seu nome na lista de aprovados.

É importante perceber melhoras na sua posição na

corrida ou na sua colocação final a cada concurso. Como o de
Raynara, depois de conferir o gabarito e ter um acerto próximo
de 80% da prova, seu nome sempre estará na lista de
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aprovados quando efetivamente forem criadas todas as
condições de superação em cada fase.

Sua maior lição ao tomar posse, alguns meses depois,

foi saber que a última etapa do concurso público realmente se
associa a de uma maratona em que um atleta sempre
conseguirá cruzar a linha de chegada, se for capaz de vencer a
si mesmo.
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8. Persistência sempre | Elideusa Mendes
Ao se aproximar do fim do curso na Universidade é normal
que cada indivíduo crie um mundo de expectativa da sua vida
profissional. E comigo não foi diferente, essa preocupação
passou a existir. As incertezas surgiram, bem como os sonhos
de como contribuir, aprimorar e usufruir do meu campo
profissional e do meu trabalho. Muitas vezes essas aspirações
esbarram também por não conseguir colocação de emprego, ou
pelas péssimas condições do ambiente de trabalho, ou pela
baixa remuneração; ou ainda pela constante ameaça da "espada
afiada" do desemprego sobre a cabeça forçando assim a
submeter-se e acatar as adversidades que surgirem, causando
desmotivação e uma fuga do ideal para outro destino mais real.
Na Universidade não se aprende a lidar com essas frustações, a
pensar de forma mais objetiva e clara sobre seu futuro, e nem a
estudar as disciplinas com mais ênfase, pois pode ser o que
venha a fazer diferença. Embora a trajetória de cada um só
depende das atitudes que se toma a cada dia, um dia após o
outro.
Percebi que no período universitário deveria ter traçado um
objetivo mais claro com a realidade. Quando falo em realidade
me refiro a planejar um limite difícil, mas possível de se
alcançar, em conformidade com o que está a sua volta,
tomando atitudes que te levem aos seus sonhos de buscar uma
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estabilidade, galgar um emprego público, podendo assim
atingir seus ideais profissionais e pessoais.
Após a conclusão do curso, busquei uma colocação na área
profissional escolhida, biblioteconomia. Depois de tantas
tentativas, recebi o convite de uma Empresa privada. Porém os
requisitos para efetivação eram os que eu já temia durante o
período universitário. O salário inferior ao da classe, condições
de trabalho sem logística adequada, horário exaustivo,
intervalo para refeições insuficiente e flutuante, entre outros.
Por incrível que pareça esse quadro foi à alavanca propulsora.
Não aceitei o emprego e decidi conquistar meu espaço no setor
público através de concurso. Assim estaria também garantindo
a minha estabilidade, e assim o fiz. Escolhi que deveria fazer
concurso dentro de minha área específica e não em qualquer
outro cargo, para dedicar-me mais atentamente ao conteúdo
necessário da banca examinadora.
Matriculei-me em um cursinho com as disciplinas específicas
do concurso que pretendia fazer. Comecei então a me engajar
no espírito “concurseira”. Não passei no primeiro concurso,
mas segui em frente, estava determinada a ter meu lugar.
Percebi que deveria avaliar melhor meus pontos fracos em
cada disciplina, pois não adianta acertar quase todas as
questões em uma determinada matéria e levar ponto de corte
em outra. Há de se ter um equilíbrio. Busquei editais recentes,
analisando os assuntos específicos.
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Tracei uma meta a seguir, criando um cronograma diário de
acordo com o edital. Optei por estudar uma disciplina diferente
pela manhã e outra à tarde, para não tornar os conteúdos
cansativos para mente. Sem dúvida a persistência e a disciplina
foram o ponto crucial para minha conquista.
Aconselho apreender ao máximo durante as aulas. Tire um
tempo para rever o assunto abordado antes de assistir às aulas,
mesmo que com uma leitura rápida, pois ajuda a fixar. Evite o
decorar, pois terá que reler e reler sem sequer conseguir por
muitas vezes fixar. Todo conhecimento adquirido por meio da
compreensão se fixa na mente e uma vez solicitada retorna
mais fácil, mesmo que depois de um tempo passado.
O que comprova a capacidade de nossa mente é o fato de
irmos buscar fatos, músicas e diversas lembranças do nosso
passado recente ou mesmo de nossa infância; isso só é possível
por ter sido aprisionada por entendimento. O mecanismo do
cérebro é tão fascinante que seleciona o que considera
importante ou o que “colocamos” como importante.
Cada conteúdo deve ser lido atentamente, de forma a se
entender a lógica, razão, o motivo de ser, pois se torna mais
fácil, e sempre que possível, crie relação com outra leitura de
mesmo conteúdo. Evite processos mnemônicos (mapas
mentais) alheios, os de outras pessoas, a não ser os que já
tenha assimilado, mas o interessante é criar os seus, porque
durante a criação, já vai adquirindo e memorizando aquele
conteúdo, criando assim uma base para fixação. Crie uma
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estória que pode ser simples ou mirabolante, ou mesmo bem
estranha, a que lhe mais agradar, pois são justamente essas
suas criações diferentes e adversas que farão você lembrar.
Faça anotações (fichas resumos) e vá aprimorando-as à medida
que seu conhecimento evoluir. Não se contente só com o
conteúdo estudado na Universidade, busque outras fontes,
quantas forem necessárias para eliminar entender, se uma
dúvida surgir e persistir, não a ignore, vença, derrote-a por
inteiro.
Se você tem mente fotográfica, ou seja, o que vê você registra
mais facilmente, os mapas mentais são excelentes; mas se você
tem mente auditiva, ou seja, o que você escuta você memoriza
mais facilmente, então grave ou escute aulas.
Leia e retire o melhor de cada meio (livro, revista, internet,
etc.), compile, escreva da sua forma, na sua “linguagem”. Não
pense que um assunto se esgota e nem o deixe esgotar. Até os
Ph.Ds. vão dizem que não se esgota um assunto. Mas também
não exagere. Estude o suficiente para entender e ter certeza que
você sabe até explicar o assunto. Quem sabe repassar uma
informação é porque assimilou o assunto.
Questione-os, não importando a fonte, pois todos são passíveis
de lapsos, ou já possa ter tido uma atualização, ou uma
vertente nova. E quando se questiona, acaba se criando uma
maneira simples de fixar o c onhecimento.
Planeje cada leitura de forma sistemática, um exemplo é
verificar o quantitativo de um determinado assunto e dividir o
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número de páginas pela quantidade de dias que se pretende
exaurir o assunto.
Caso venha atingir a meta antes do previsto, não relaxe.
Continue com o alvo do próximo dia. Isso não significa que a
parte adiantada será descontada. Cada dia um intento deverá
ser atingido, indiferente de ter ultrapassado.
Se não conseguir atingir, não se frustre! Reveja se não
estipulou o alvo de forma exagerada, ou numa avaliação
imprópria para o momento. Avalie, conscientemente, se for
necessário, recalcule. A constância pode ajudar a aumentar
esse quantitativo aos poucos, pois cada pessoa tem a sua zona
de conforto e o seu limite, basta buscar sua meta e desejo.
Para as provas treine fazendo as de concursos anteriores, sem
pressa inicialmente. Verificando cada alternativa e justificando
o porquê das outras não ser a resposta. Assim você estará mais
bem preparado para identificar o erro nas questões. Questionar
ajuda a obter conhecimento. Se não souber busque em seu
material de apoio. Se não encontrar ou vir uma palavra que não
entenda, não pule, vá atrás, compreenda, pode vir a ser
importante futuramente. Pode até no momento parecer tempo
perdido, mas não é.
Depois que já tiver obtido certo conhecimento de como os
assuntos são abordados nas provas, passe a marcar o tempo
para avaliar seu desempenho e aos poucos tente ir diminuindo
para ajustar ao tempo pedido nas provas dependendo do edital.
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Evite estudar em silêncio sempre, pois no momento da prova
pode ter alguma sonoridade no ambiente ou externamente que
lhe incomode, causando a desconcentração. Aprenda e
habitue-se a concentrar-se indiferente do que acontece em sua
volta, foque no importante, o foco tem que ser o assunto. Isso
ajuda no momento da prova.
Mas perceba a diferença: a prova deve ser a sua atenção, não
sua alienação do mundo, porque o fiscal da prova pode dar um
aviso sem alarde, mas que seja importante. Portanto, treine a
capacidade de estar atento a tudo, elegendo as prioridades
devidas.
Não se esqueça de colocar no cronograma, duas ou três
semanas antes da prova, revisão das disciplinas, cada dia um
conteúdo, se sobrar dias, revise a de maior dificuldade. Deixe a
última semana para praticar provas recentes, sobrando
momento releia os resumos e mapas mentais.
O lazer é importante para o cérebro se refazer, e quando falo
em lazer, não significa que não se possa adquirir
conhecimento, é fato, que se pode escutar uma aula, ou mesmo
uma gravação própria de um assunto enquanto se caminha, se
pedala, num ônibus, ou numa praia... numa praia sim, porque
não? Enquanto se pega um sol, ou estar sentado debaixo do
guarda sol, porque não! Há diversas formas não só estas, mas
outras de aproveitar pequenos ou grandes momentos para tirar
proveito.
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O lazer é importantíssimo, escolha um que você gosta muito e
te dá prazer. Antes de sair o edital, poderá ser mais
prolongado, mas não exagere, pois muitos já estarão estudando
como você, não relaxes. Só quando sair o edital este lazer
deverá ser sensivelmente diminuído.
Crie uma rotina, um hábito de estudar a finco, faça do seu
estudo um aliado, um costume prazeroso. Afinal nada por
obrigação é agradável. O assunto pode ser de forma
conciliadora com outra atividade. Se quiser uma estabilidade
em um órgão público tem que se esforçar, tem que agir com
energia e determinação.
Numa conquista pode também se ter a frustação, que seria não
atingir o objetivo da primeira vez; mas não é por causa disso
que se desiste; quando se quer de verdade se tenta, tenta e
tenta; e se ver que está fora do alcance se busca uma nova
tentativa revendo seus fracassos, ou seja, se não passar na
primeira prova, estude de novo, com mais garra, mais esforço,
mais afinco. Reveja seus erros e atitudes.
Pense num fato motivador e toda vez que esmorecer, pense
nele, lembre e continue, mesmo que inicialmente pareça inútil
ou nada motivador. Não se frustre, lute! Pois no final o
esforço valerá a pena.
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PARTE 2
DEPOIMENTOS
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9. Superação | Sônia Neves
Quando o Gustavo Henn me convidou para escrever este
capítulo fiquei me questionando qual seria a melhor maneira
de transmitir minha experiência e ao mesmo tempo motivar.
Espero que um texto autobiográfico possa, de alguma forma,
atingir este objetivo.
Sou a décima segunda filha, isso mesmo, foram doze filhos!!!!
Meus pais, de origem muito pobre, viviam sob condições de
extrema pobreza. Trabalhavam em fazendas, praticamente de
graça, pois todo o valor recebido acabava descontado nas
despesas com a própria subsistência, uma espécie de
escravidão. Mas essa é uma longa história... O fato é que,
como muitos trabalhadores rurais, migraram para uma cidade
grande para fugir da miséria do campo e encontraram uma
realidade nem tão diferente assim para agricultores e
analfabetos. Além das dificuldades típicas de quem recomeça
sem, na verdade, nunca ter começado, se depararam com uma
nova realidade, morar em uma grande favela: a Cidade de
Deus. Ali foi a nossa primeira casa e onde vivi toda a minha
infância e adolescência.
Passei todo esse período entre dois mundos: o de dentro da
minha casa e o de fora. Em casa, meus pais diziam que é
possível conseguir o que se deseja. Aprendi com eles que: não
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importa qual seja a sua situação ou a sua realidade, é possível
modificá-la, se isso o incomoda, se isso o agride, se isso não o
faz crescer e o impede de ser uma pessoa melhor. Para tanto,
fé, determinação, foco, paciência, persistência, planejamento,
querer
verdadeiramente
e
autoconhecimento
são
imprescindíveis. O analfabetismo funcional deles só os fizeram
dar cada vez mais valor à Educação. Viveram as
consequências da falta do conhecimento. Na rua, ouvia que
não seria fácil mudar a situação, afinal a escola era pública e
precária. Faltava tudo! Em alguns dias não havia aula por falta
de professores, em outros, era a violência que impedia os
alunos de estudar.
Jamais disseram que seria fácil, só me ensinaram que era
possível. Eu optei em não ouvir o mundo de fora, ignorei os
acomodados e saltei os obstáculos que eram colocados. E não
foram poucos, mas foram decisivos para valorizar cada
conquista. SÓ VOCÊ SABE O VALOR DE CADA UMA
DELAS. Não deixe para ninguém fazer esta valoração. Cada
um tem a sua história, sua bagagem, seus medos, suas
frustrações. Por isso não existe receita pronta para passar em
concurso público, assim como não existe para ser feliz. O
máximo que podemos fazer é ouvir experiências alheias e
saber o que cabe ou não à nossa própria realidade.
Foi o cenário de muitas dificuldades que fez com que eu
acreditasse cada vez mais na minha capacidade de mudar. Ter
uma família que te apóie é extremamente importante, mas a
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mudança é pessoal. A primeira pessoa que precisa acreditar
que é possível atingir seus objetivos é você. Sonhos existem
para ser realizados. Ninguém pode sonhar por você. Encare
suas possibilidades, descubra os seus medos e limites e os
enfrente. NINGUÉM PODE TE ATRAPALHAR OU TE
AJUDAR MAIS DO QUE VOCÊ MESMO.
Como não havia nenhum tipo de orientação educacional, aos
quinze anos, acabei indo fazer o segundo grau para formação
de professores, equivalente ao ensino médio atual. Após sua
conclusão, tive minha primeira experiência em concurso
público, aos dezoito anos: aprovada no magistério do
Município do Rio de Janeiro. Ali estava uma menina de 45
quilos adentrando um CIEP para ministrar aulas para
adolescentes de 13,14 anos com o dobro do meu tamanho! O
fato de meus alunos serem quase todos maiores e mais fortes
do que eu não impedia que houvesse respeito por mim.
O vestibular para Biblioteconomia também não foi uma opção,
mas uma escolha consciente. Nunca tinha ouvido falar sobre o
curso e quando perguntava aos colegas que estavam prestando
vestibular ou ninguém conhecia ou jamais faria o curso (acho
que pelo desconhecimento tanto da nobre profissão quanto do
vocábulo. Era comum a indagação: “Biblio..o quê?”).
Infelizmente em nenhuma escola que frequentei havia
bibliotecas. Imediatamente, pela falta de concorrência,
vislumbrei a aprovação. Com a formação escolar que tive, a
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falta de recursos para fazer um curso preparatório para
ingressar em uma universidade pública e as poucas ofertas de
vagas, vi ali a minha chance de possuir um diploma
universitário. Ingressei na Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro ( UNIRIO) sem saber o que estudaria. Minha
turma tinha entre cinco e nove pessoas. Um novo mundo se
abriu e gostei do que vi. Comecei a estagiar muito cedo, o que
me fez ter cada vez mais certeza de que não estava errada
quando aproveitei a oportunidade.
Mas novamente não seria fácil. O problema não era só a
distância entre os bairros onde se localizavam a faculdade, a
minha casa, o estágio e o CIEP, mas os altos custos e a terrível
violência que já castigava os moradores da Cidade de Deus.
Naquela época, não havia programas sociais de incentivo a
estudantes, era tudo por nossa conta. E a solução apareceu!
Uma colega da faculdade comentou sobre uma casa para
estudantes na Urca, chamada RUF (Residência Universitária
Feminina), em que moravam aproximadamente vinte e duas
universitárias.
O imóvel abrigava estudantes de todo o Brasil, independente
do curso e da instituição, se pública ou privada, que se
dividiam em sete quartos. Ser aceita como moradora da casa
não foi uma tarefa fácil, mas, após uma longa entrevista com
as residentes, consegui convencê-las de como aquela vaga era
vital para a continuação dos meus estudos. A casa parecia-se
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com aquela da música do Vinícius de Moraes: “Era uma casa
muito engraçada”. Eram muitas as dificuldades, no entanto, era
a CHANCE! A proximidade do meu novo domicílio com as
atividades que realizava foi decisiva para atingir meus
objetivos. Por outro lado, foi um tempo de muito aprendizado.
Conviver com tantas meninas diferentes era um grande
desafio, por isso união, disciplina e respeito eram itens
primordiais para que essa relação desse certo, e deu. Uma
experiência única que resultou em amizades verdadeiras e para
a vida toda!
Estudante de Biblioteconomia, moradora de uma república
universitária, professora municipal e estagiária, dividia o meu
dia entre a faculdade, o estágio, o CIEP e as tarefas da
república ( havia comissão para tudo...). Ao término do
bacharelado, aproveitei o encerramento deste ciclo e decidi que
seria uma boa oportunidade para recomeçar. Queria deixar o
magistério, pois estava desmotivada com a falta de estrutura e
a baixa remuneração.
Pedi exoneração, arregacei as mangas na procura de um novo
emprego e abracei a oportunidade que apareceu. Da noite para
o dia, deixei de ser professora e passei a vender tapetes
importados em uma loja de decoração, num Shopping Center
do Rio de Janeiro.
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Foi um grande choque na família. Ninguém acreditou que eu
estava abrindo mão da minha estabilidade no município para
vender tapetes importados! Porém, eu acreditava que aquela
era a coisa certa a fazer! Às vezes, precisamos ouvir nosso
coração e acreditar na nossa intuição, pois ela pode ser
decisiva para o nosso futuro. Sim, em alguns momentos é
necessário parar e rever nossos limites e desejos.
Após um ano e meio atuando em sala de aula, não restava
dúvidas para mim de que o meu caminho era outro. Acredito
que ser professora de ensino fundamental vai muito além de
uma ocupação, exige uma devoção para a qual, naquele
momento, eu não estava preparada, especialmente diante da
ausência de reconhecimento, estrutura e apoio. Além disso, eu
precisava me sustentar e ajudar em casa, e o salário do
município estava longe de proporcionar esse rendimento.
Sinceramente, não sei se meus pais e irmãos realmente
entenderam minhas razões, mas apoiaram minha escolha. Fui
abençoada por estar em uma família onde união e apoio estão
sempre presentes.
Você deve estar se perguntando: será que ela não teve medo?
Claro que tive! Mas tenho certeza de que o medo, além de
fazer parte das nossas decisões, TAMBÉM NOS FAZ
CAMINHAR E BUSCAR NOVAS SAÍDAS. Ele nos limita e
nos impulsiona. O importante é a consciência de que as nossas
escolhas têm consequências. Por isso é tão necessário ter
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autoconhecimento e planejamento. Eu me conhecia
suficientemente para saber que teria energia para mudar os
planos e recomeçar quantas vezes fosse preciso!
Antes de completar o período de experiência na loja, recebi a
proposta para trabalhar como bibliotecária na universidade
onde fui estagiária. Trabalhei lá por oito anos. Durante este
período, decidi fazer outra graduação e assim o Direito entrou
na minha vida. Foi uma época de bastante aprendizado, tanto
em Biblioteconomia quanto em Direito. A gestão da biblioteca
envolvia muito mais aspectos de gerenciamento do que
conhecimentos técnicos e o Direito me abria novas
possibilidades.
Enquanto cursava Direito prestei concurso para o Tribunal
Regional do Trabalho de Minas Gerais. O concurso se dividia
em duas fases: teórica e prática. Fiquei reprovada na prova de
datilografia. Não foi uma decepção, mas aprendi uma lição.
Como não acreditei que pudesse passar na prova teórica, não
me preparei para a prova prática. Neste momento, aprendi que
precisava CONFIAR MAIS EM MIM!
Poucos meses após a formatura, fui demitida sem nenhuma
razão aparente. Mas sempre é possível tirar um bem de uma
situação ruim, ainda que, à primeira vista, não consigamos
entender. Não parei para ficar questionando o motivo da
dispensa, pois naquele momento eu precisava muito mais de
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foco e disciplina do que de autopiedade. Apesar da aprovação
no exame de ordem, nunca tive vontade de advogar, mas
considerava o retorno aos quadros públicos.
Decidi não procurar emprego na iniciativa privada e no
primeiro mês desempregada foi publicado o edital para
bibliotecária em Hortolândia, São Paulo. Não sabia onde e
como era a cidade, mas resolvi concorrer à vaga. Saí do Rio de
Janeiro em um sábado meia-noite, cheguei na cidade, no
domingo cedo, fui direto para o local de prova, prestei o
certame e voltei no mesmo dia. Quando estamos determinados
a fazer algo, não importa o que as pessoas pensem e, no meu
caso, não importava mesmo! Fui e voltei sem ninguém saber.
Dias depois, veio a notícia de que o concurso fora anulado por
fraude. Revi meus ideais e resolvi não refazer a prova. Foquei
nos concursos do meu estado ou que fossem federais. Não
podia deixar o medo do desemprego decidir por mim.
Durante aproximadamente quarenta e cinco dias me isolei para
estudar, pois a Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) acabara de abrir concurso para bibliotecário, se não me
engano, com quatro vagas. Na véspera da prova, minha tia
Isabel, uma pessoa com quem eu convivi desde que nasci e que
morava no andar debaixo da minha casa, passou mal. Ela foi
encaminhada para a emergência, mas, quando eu a vi sendo
levada para o atendimento, percebi que não voltaria mais.
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À noite, veio a notícia do falecimento. Foi uma escolha
extremamente dolorosa, mas decidi fazer a prova. Não pude
dividir com os que a amavam a dor da despedida. Foi a pior
prova da minha vida! Mas, ainda assim, consegui a aprovação.
É difícil falar sobre este momento sem me emocionar...
Tinha certeza de que atingiria meu objetivo. Sabia que bastava
ser fiel ao meu planejamento, que a aprovação viria. Isso
significava acordar às 6h. Estudar na parte da manhã de 6h30
às 12h30 em tempos cronometrados de 50 minutos com 10
minutos de intervalo. Almoçar 13h, retomar o estudo às 14h e
encerrar às 21h. Quando, por qualquer motivo, isso não fosse
possível em casa, me dirigia à biblioteca. Infelizmente poucos
bairros possuem uma, sendo assim me restava a da faculdade
particular próxima à minha casa. Isso não era possível no
período de prova, pois era preciso me deslocar por trinta e seis
quilômetros, o que me fazia perder horas de estudo.
Essa rotina foi seguida religiosamente por aproximadamente
trinta dias. Depois disso, comecei a fazer cursos de Português e
turmas de exercícios na área do Direito, inclusive sábados e
domingos. Passava o sábado inteiro estudando e alguns
domingos em meio período, nos quais as aulas eram no horário
matutino. Investi minha indenização em apostilas, cópias,
livros e cursinhos. E, após, aproximadamente quatro meses
dessa rotina, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(TJRJ) abriu concursos para os níveis fundamental, médio e
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superior. Foi uma grande oportunidade, pois eu já estava
formada em Direito e estudando quando os editais foram
publicados, no ano de 2001.
Todo o esforço resultou nas aprovações para seis cargos
daquele Tribunal: auxiliar de cartório, auxiliar judiciário,
técnico judiciário, analista judiciário, oficial de justiça e
comissário de menores.
Vinham os resultados, mas não as convocações. Sendo assim,
me inscrevi em um site de empregos e fui selecionada para
trabalhar como bibliotecária em um grande escritório de
advocacia. Naquele momento já estava relaxada, sabia que era
somente uma questão de meses para ser convocada. O trabalho
no escritório era apenas para juntar um pouco de recursos.
Tinha plena convicção de que não cumpriria nem o período de
experiência. E assim foi.
A primeira convocação foi para o cargo de nível superior:
analista judiciário. Durante o período de entrega da
documentação, chegaram as convocações para os cargos de
nível médio e de nível fundamental,que obviamente descartei.
Tomei posse em abril de 2002. Em setembro do mesmo ano,
veio a convocação para oficial de justiça e optei em continuar
como analista judiciário.
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Após um ano e três meses no TJRJ, na função de chefe do
cartório, ganhei uma festa surpresa no dia do meu aniversário e
um presente especial: a convocação da UERJ, que nem
esperava mais. Não tive a menor dúvida em solicitar minha
exoneração. Apesar de o salário ser inferior, era o trabalho na
biblioteca que me deixava feliz. O dinheiro é importante por
um tempo, mas não é decisivo para a vida.
Trabalhei na UERJ por sete anos, mas não parei de estudar.
Especializei-me em Direito Civil e Processo Civil. A
inquietação me levou a fazer outro concurso: analista
judiciário especializado em Biblioteconomia do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Em 2010 pedi
exoneração na Universidade e tomei posse no cargo, onde
atualmente trabalho.
Como considero estudar uma tarefa que não deve estar
condicionada ao fato de se fazer ou não concurso, mantive
meus estudos. Dessa vez não havia um objetivo específico,
mas apenas uma vontade de me manter atualizada e ser uma
profissional mais capacitada. Afinal qualquer profissional
precisa se manter atualizado, seja através do estudo formal ou
informal. Estudar em um sentido amplo, conhecer novas
técnicas, novos materiais, novas ferramentas. Isso serve para
QUALQUER profissão ou atividade.
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O conhecimento é necessário para a vida, seja pessoal ou
profissional. Estamos cheios de informações, mas com pouco
conhecimento, já que vivemos um momento em que quase
tudo é descartável e superficial. Como disse Ruben Blade,
“corremos o risco de sermos a sociedade mais bem informada
que morreu de ignorância”.
Sempre recebi solicitações de amigos sobre concursos e
comecei a usar a rede social para tratar do tema, daí surgiu o
Bibliojuris: uma página que tem como ideia principal
desmitificar o Direito através de comentários sobre as questões
jurídicas cobradas nos concursos de Biblioteconomia.
No entanto, mais do que desmitificar o Direito, meu desejo é
desmitificar o próprio concurso. Em uma das minhas
publicações defendo que ele deve ser encarado como uma fase
na sua vida. Mitificá-lo só torna tudo mais difícil. E também
não precisa glamourizá-lo, transformá-lo em um evento, em
algo tão grandioso. Ou, pior: transformá-lo em um sofrimento
(diferente de considerá-lo como importante...).
Lembre-se de que é uma fase da vida. A ideia do mito passa
por uma percepção de distanciamento de nós, seres mortais.
Dá-nos a falsa sensação de que a aprovação é para pessoas
inteligentíssimas e/ou que gastaram todas as horas das suas
vidas estudando. Abdicaram de tudo, do convívio com a
família, com os amigos, do feriadão, do carnaval, do churrasco
no final de semana!!
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Claro que existem situações excepcionais, não estou falando
delas. Mas a minha experiência em todas essas aprovações e
com candidatos que acompanhei e acompanho me comprova
que não deve ser tão doloroso assim.
Há quem faça isso, mas o preço será cobrado pela sua saúde,
inclusive a mental! Você que não se acha um gênio e nem
consegue abdicar de momentos de lazer, seja com a família,
com amigos ou até sozinho, sofre e sente culpado porque
considera que ou “perde’ esses momentos ou “perde’ as horas
de estudo.E um conflito se instala. Equilíbrio é fundamental. É
preciso planejamento.
Analise quantas horas por dia você perde no transporte, nas
redes sociais, com a televisão, lendo e vendo notícias que não
te acrescentarão em nada. QUALIFIQUE O SEU TEMPO.
Tenha uma meta. Estude antes do edital sair. Combine com
você quais são as suas prioridades, inclusive se coloque
verdadeiramente entre elas.
Descobrirá que não precisa ser gênio nem deixar de viver para
conseguir a aprovação. Uma pessoa bem treinada passa em
QUALQUER concurso. QUALIFIQUE SUAS ESCOLHAS E
OTIMIZE O SEU TEMPO.
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Durante a minha trajetória, também, aprendi que para ser
aprovado em concurso não existe uma receita pronta, mas
existe um jeito correto para VOCÊ! E um tempo que é só seu...
Cada um tem uma história, uma bagagem cultural, um
conhecimento acumulado, um tempo disponível, uma
necessidade. Somos únicos, temos o nosso próprio tempo, que
será de acordo com as nossas facilidades e dificuldades que
foram adquiridas e que surgem ao longo da nossa vida. Só
você pode responder se está ou não demorando, pois SÓ
VOCÊ SABE O QUE ESTÁ FAZENDO COM O SEU
TEMPO.
Você precisa se conhecer. Isso envolve várias questões, tais
como: ter plena consciência dos motivos que te levam a
dedicar tanto tempo e investimento, seja emocional e
financeiro, numa meta como essas; o que te dispersa; quais as
áreas da tua formação que possuem lacunas; o melhor horário
e a melhor forma para estudar. Por isso não acredito nas listas
e fórmulas mágicas do tipo “dez coisas que todo concurseiro
deve saber” ou “a técnica infalível para ser aprovado em
qualquer concurso”.
As palavras-chaves para passar são de conhecimento geral:
foco, treinamento e material atualizado. Os outros fatores
dependerão de cada um. Não adianta eu falar que você precisa
estudar cinco horas por dia, se você só tem uma, ou que é
preciso ouvir todas as aulas, se a sua memória é mais visual.
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Não se desespere quando ouvir “fórmulas ou técnicas
mágicas” para conseguir a aprovação e se deparar com
realidades inatingíveis. É possível tirar proveito dessas
informações e adaptá-las à sua vida e ao seu tempo. Mas a há
um sentimento que deve acompanhá-lo em toda a sua
trajetória: querer profundamente!
Quando a gente QUER DE VERDADE não se sabota, não tem
autopiedade, não desperdiça o tempo, mantém o foco e treina
bastante. Nem mesmo o argumento de que precisa da vaga por
causa da grana curta é tão forte quanto querer com todas as
suas forças alcançar aquela vaga! Por isso, espero que você
esteja verdadeiramente decidido e que só pare após conseguir o
que deseja!
Deixo a todos um último recado:
Tenha fé, mas estude.
Estude, mas se divirta com os amigos e familiares.
Se divirta, mas tenha responsabilidade.
Tenha responsabilidade, mas busque a leveza.
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Acredite na sorte, mas tenha foco.
um planejamento.

Tenha foco, mas tenha

Tenha um planejamento, mas seja fiel ao seu cumprimento.
Concurso é como tudo na vida: precisa de equilíbrio.
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10. MINHA HISTÓRIA | Nilzete Gomes
Vou explanar um pouco minha história de vida, assim como
minha trajetória escolar e acadêmica para vocês entenderem
como cheguei até ser concursada federal da Universidade
Federal Rural da Amazônia (UFRA), sendo aprovada em 1º
lugar.
Minha família é formada por meus pais (José Luiz e Maria
Nilza), eu e duas irmãs mais novas (uma professora de física,
Nilzilene Gomes (que, inclusive, agora já é doutora, e outra
psicóloga Nilce Gomes), ambas funcionárias públicas. Nós
viemos do interior do Pará para a capital de Belém, por motivo
de saúde de uma das minhas irmãs (a professora), pois a
mesma tinha lábios leporinos e onde morávamos não existia
tratamento adequado para o caso dela. Foi então que meus pais
decidiram vir para Belém e, a partir disso, começou uma longa
jornada pela busca do sustento da família e também do
tratamento de minha irmã. Nesse período, passamos por muitas
dificuldades, inclusive falta de alimento, meu pai não
conseguia emprego, morávamos de favor em uma vila de um
senhor, que aceitou minha irmã como afilhada e nos ajudou
muito nessa etapa. Aliás, tivemos grandes “anjos” em nosso
caminho, o que foi primordial para dar forças para seguirmos
em frente, como a tia Paula (adotada como tia e com quem até
hoje mantemos contato), pela qual temos enorme gratidão, pois
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foi de grande importância para ajudar no tratamento de minhas
irmãs (mais tarde, a outra também teve problemas de saúde),
assim como no cuidado comigo.
Nessa situação, meu pai, muitas vezes pensou em desistir e
voltar para o interior, mas minha mãe, muito lutadora, não
permitiu que isso acontecesse, inclusive devemos muito a ela
essa atitude, porque, se voltássemos para aquele local, talvez
tivéssemos o mesmo fim de muitas meninas daquela região:
casar, ter muitos filhos e não ter futuro educacional e
profissional promissor.
Devido às dificuldades, meus estudos iniciaram-se um pouco
tarde, em uma escola de ensino fundamental (antigo 1º grau)
em Belém/Pa, precisamente em Icoaraci, onde minha família e
eu morávamos, em uma casa de uma tia, que nos acolheu por
ainda não termos condições de comprar nossa própria casa.
Depois desse local, nós conseguimos um terreno em outra
região, nesse caso, por ajuda de minha tia avó e seu esposo,
fomos morar em uma casa sem muitos recursos, ela era coberta
por plásticos e ao redor colocado papelão para nos proteger do
frio à noite, mas não permanecemos por muito tempo nessas
condições. Enfim, nesse local, cheguei a 2ª série, em outra
escola, na qual fiquei por 2 anos, até nos mudarmos
novamente, já para uma casa conseguida pelo meu pai. A partir
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daí, estudei da 3ª série até a 7ª em outra escola, a qual ficava
longe de casa, precisava pegar condução e muitas vezes eu
voltava a pé, pois lanchava com o dinheiro do ônibus.
Algumas vezes fazia educação física aà tarde e, por ser muito
dispendioso para meus pais, ficava na casa de uma amiga até
dar o horário do exercício. Enfim, passei também por muitas
privações, tinha dificuldades de aprender e vergonha de me
expressar, tanto que sentava na última cadeira para não ser
notada.
Nesse período, também trabalhei em uma barraca na feira (no
período da manhã, já que estudava à tarde, pois meus pais
priorizavam nossos estudos), vendíamos verduras e muitas
vezes eu tive que ir à Ceasa e ao Ver-o-Peso de madrugada
para fazermos compras para a feira; houve um período em que
eu catava verduras, em geral nos montes de cascas que os
caminhões descarregavam na Ceasa, muita coisa era boa e
levávamos para vender na feira, trabalhei nessa feira até chegar
à 7ª série, muitas vezes fui cansada para a escola, mas tinha
que ajudar meus pais.
Na 7ª série, tinha 14 anos e já namorava, foi então que algo
mudou na minha vida, tive uma gravidez inesperada, o que me
fez dentro de alguns meses, por vergonha da turma, largar os
estudos, agora tinha algo a mais para me preocupar, uma
criança exigiria muito de mim e eu não sabia direito o que
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fazer, a “sorte” foi que o pai do bebê não me abandou e me
ajudou muito nesse período confuso para uma adolescente
grávida.
Minha vida sofreu uma reviravolta tão grande nesse período,
mas, enfim, fui viver com o pai da criança e também passamos
por muitas dificuldades, não tantas quanto as do início da vida
com meus pais, mas tínhamos também problemas financeiros,
o bom era que não morávamos de aluguel e isso facilitou
muito.
Quando já estávamos em nossa casa, mais organizados,
engravido novamente e agora são duas crianças para alimentar,
educar e dar carinho. Essa etapa foi menos conturbada do que
a anterior, pois já estávamos melhores estruturados. Com os
filhos pequenos, eu começo a perceber que era muito difícil
criá-los sem condições financeiras, eu pensava sempre em
voltar a estudar, dar melhores condições para eles, mas, com as
crianças pequenas, sempre adiava a ideia. No fim de 1996, eu
tomei a decisão de voltar para a escola e no ano seguinte me
matriculei no EJA (4ª etapa), foi a partir dessa atitude que
minha vida começou a mudar definitivamente.
Na 4ª etapa eu me tornei uma aluna excelente, as dificuldades
que eu tinha, principalmente nos cálculos, tentava sempre
sanar com os professores. Aliás, me tornei amiga de alguns
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deles, que sempre me davam muito incentivo, principalmente a
professora Célia, de história, que anos mais tarde, também se
tornou professora de meus filhos. Ela até hoje tem muito
orgulho de mim.
Depois que estudei bastante e já não tinha tantas dúvidas,
resolvi ajudar outros colegas que tinham dificuldades nas
matérias de cálculo, fazia estudos em grupo em minha casa e
também aprendi muito com isso, percebi que poderia ser
melhor, que nada era impossível quando se queria de verdade e
eu fui atrás dessa minha filosofia de vida. Fiquei apenas um
ano nessa escola, onde terminei o ensino fundamental noturno,
então fiz uma prova chamada de “vestibulinho”, essa garantia
uma vaga em uma escola conceituada do ensino médio de
Belém. E qual não foi a minha alegria quando vi o resultado,
tinha passado; então fui cursar o ensino médio com muita
alegria e desejo de chegar à universidade.
No ensino médio continuei como uma aluna excelente, mas
tive outros impasses, pois precisei trabalhar para ajudar em
casa, já que a situação estava um pouco difícil. Tive, nesse
período, novamente uma vida muito conturbada, pois o meu
emprego era em uma fábrica de pipoca (trabalhei nela por 6
meses), na qual trabalhava o dia todo, com intervalo apenas
para o almoço, chegava em casa à tardinha, somente me
trocava e saía depressa para a escola, onde estudava no período
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noturno; para fazer os trabalhos escolares e estudar para às
provas, eu abdicava do horário do almoço e sentava atrás das
máquinas de produção, onde fazia muito barulho, pois algumas
ficavam ligadas nesse intervalo, alguns colegas me criticavam,
mas eu estava firme nos meus propósitos, queria terminar o
ensino médio e fiz isso com louvor, mesmo com todas as
dificuldades.
Foi no ensino médio que começou a minha luta para ser
aprovada em um CONCURSO PÚBLICO, minha primeira
motivação foram os meus filhos (Juliane e Wendel), na
verdade o motivo maior, já que ter um emprego seguro
melhoraria nossa condição de vida, eu teria como investir na
educação deles, pois o futuro preocupava-me muito, já que o
pai deles era pedreiro e não tinha grandes perspectivas, foi
quando decidi correr atrás dos meus sonhos, pois isso também
ajudaria a realizar os dos meus filhos.
Outra motivação foi querer trabalhar em uma empresa grande,
com uma mesa, um computador, pessoas à volta (sempre
adorei o público), como nos bancos, por exemplo; eu entrava
na Caixa Econômica e sonhava trabalhar naquele local, me
imaginava atendendo às pessoas, me sentindo importante para
a sociedade, isso me inspirava. Houve uma época em que
também fui apaixonada pelos correios, mas até esse momento
não tinha muita noção do que fazer para trabalhar nesses
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locais, foi então que comecei a me informar com as pessoas
sobre como conseguir trabalhar lá, tinha uma funcionária dos
correios, próximo de minha casa, que me disse que estava
aberto o concurso de lá e então me inscrevi e fui fazer a prova,
mas não me dei muito bem, pois estudava somente em casa e
acredito que não sabia como estudar, enfim, essa foi minha
primeira experiência no mundo dos concursos. Após este, fiz
outros, tais como: Caixa, Banco do Brasil, Banco do Estado do
Pará (BANPARÁ), o meu negócio era ser bancária! Foi então
que percebi o quanto era difícil passar em concursos, tinha
muita concorrência e eu pouca experiência e dinheiro para
investir, mas vocês pensam que isso me desanimou? Não, ao
contrário, eu sempre dizia para mim mesma: “eu vou
conseguir”, eu olhava as dificuldades e tinha certeza de que
tudo isso era para me mostrar que eu chegaria a algum lugar,
que nada era por acaso e que em algum momento eu passaria.
Aliás, todas as dificuldades foram somente degraus para o meu
sucesso, li isso em um livro algum dia e ficou marcado em
mim, porque é isso mesmo, por tudo que tinha passado, ser
concursada era a única chance de mudar minha história.
Nesse período terminei o ensino médio (já em 2001), mas nada
de passar em concurso, “atirava” para todos os lados, fazendo
concursos de vários órgãos, sempre chegava perto de alguns e
de outros muitas vezes nem ficava classificada, mas isso não
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me desanimava, eu tinha a convicção de que em algum
momento eu iria ser aprovada.
Depois do ensino médio, parei um pouco de fazer concursos e
comecei a batalha do vestibular (foram dois anos tentando e no
segundo ano consegui entrar no curso de Biblioteconomia da
UFPA, em 2003), percebi que não tinha dado certo tentar os
concursos que exigiam apenas ensino médio, pois eram muito
concorridos e minhas chances, poucas. Naquela época, não
havia tantas facilidades como há hoje, principalmente com o
acesso à internet, meus estudos eram somente em livros ou em
apostilas compradas em livrarias, as quais muitas vezes, não
eram tão adequadas, pois traziam muita coisa apenas copiada
da internet, sem nenhum critério, como exemplo: lembro-me
de um concurso que fiz da Companhia de Saneamento do Pará
(COSANPA), para o qual estudei por um desses materiais e
recordo-me de não ter absolutamente nada do material na
referida prova, achei um absurdo, enganarem as pessoas assim.
A partir deste episódio, aprendi a ter mais critérios para
selecionar o material, minha alma de bibliotecária já nascia
nesse episódio.
Aliás, o ano em que passei no vestibular (2003) foi também
muito difícil para mim, pois me separei do pai dos meus filhos,
justamente porque sempre estava estudando e não dava tanta
atenção a ele, com isso tive que trabalhar de diarista e foi bem
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difícil administrar o tempo, com os estudos, a casa e os filhos,
os quais ainda eram pequenos nessa época, passava noites em
claro, estudando; nos últimos três meses do fim do ano de
2002, minha irmã, que ainda era universitária, pagou um curso
preparatório para o vestibular, para mim, isso foi muito
importante, pois não tinha condições de arcar com essa
despesa; enfim, fiz o cursinho e me dediquei ao máximo, era
complicado, pois estudava quase a noite inteira, organizava a
casa, deixava comida para os meninos, tudo para no outro dia
ir à aula, minha rotina era muito intensa, muitas vezes deixava
meus filhos sozinhos para estudar, isso doía tanto, mas era a
única maneira de conseguir melhorar de vida, esse era o meu
objetivo maior e eu jamais desistiria; força, foco e fé não me
faltaram nesse momento e, por tudo isso, como nenhum
esforço é em vão, tive o privilégio de ser aprovada nesse ano,
imaginem a minha felicidade. Logo depois de entrar na
faculdade, voltei com o pai dos meus filhos e ele me ajudou
muito na caminhada durante o curso.
A Universidade me mostrou novos caminhos, novos amigos,
novas ideias, enfim tudo de bom que eu poderia aproveitar, a
começar pelos estágios, ter um foi uma realização enorme, pois
queria muito já treinar a profissão, e também ajudaria nas
despesas de casa. Guardar livros na BC era muito estressante
para alguns, mas para mim era o paraíso, e devo muito a essa
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atividade, pois ela me mostrou a base da biblioteconomia e
uma coisa que sempre amei: organização.
No período em que entrei na faculdade, recomecei minha luta
pelos concursos, agora meu foco era passar em algum, antes de
terminar o curso, pois assim garantiria à minha sobrevivência
pós-faculdade, já que os estágios terminariam e tinha que me
garantir; lembro-me que sempre falava aos meus colegas de
classe: “vamos fazer concurso, pois depois ficará mais difícil
conseguir emprego”, muitos deles nem davam muita
importância, outros tinham o mesmo ritmo que eu e sempre
estavam em busca da tão sonhada vaga.
Minha batalha pela aprovação era constante, continuava
fazendo muitos concursos, entre eles: conselhos e prefeituras
de interiores próximos, até que sou aprovada em uma destas,
de Santo Antônio do Tauá (Pará), em um cargo de auxiliar de
limpeza, fiquei muito feliz e preparei a documentação para
assumir o cargo, mas quando fui verificar custo-benefício
observei que não compensava e também ainda estava
estudando e era muito distante da faculdade, pensei muito e,
pelo bem dos meus estudos, resolvi desistir do cargo e esperar
para passar em outro, isso me deu novo gás para buscar meus
objetivos, afinal estava chegando perto dele, pois já alcançava
bons resultados.
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A partir desse período fui melhorando aos poucos os estudos
até que, em 2005, passei no concurso para agente de
saúde/endemias da prefeitura de minha região (Ananindeua),
foi uma grande conquista, pois assim pude manter a vida na
faculdade e após ela, até passar em um concurso da área de
biblioteconomia, o que, para minha sorte ou por dedicação,
veio antes mesmo de me terminar o curso (minha formatura
seria em 2007), pois, em 2006, passei de primeira em um
concurso da Biblioteca Pública do Estado do Pará (Arthur
Vianna), popularmente conhecida como Centur. Essa
biblioteca foi minha paixão da infância, onde passei horas
alegres e de muita leitura (especialmente gibis) e de estudo,
somente fui convocada em 2008. Ainda no ano de 2006, fiz um
concurso para nível médio do TJ/Pa, assim como do Detran/Pa,
ficando nestes apenas classificada.
Trabalhando no Centur continuei fazendo os concursos da área
de biblioteconomia, tais como: SEDUC/Pa, UEPA, Evandro
Chagas, Fundação Curro Velho, MPU (2010), sendo aprovada
em quase todos; em 2010, como resultado de muito estudo,
passei em 1º lugar na Universidade Federal Rural da Amazônia
(UFRA) (meu trabalho atual), só fui chamada apenas em 2011.
Essa aprovação foi a comprovação de que eu tinha ido pelo
caminho certo.
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Já trabalhando na UFRA, continuei a fazer concursos, afinal
alma de concurseira nunca se acalma, concurso é bom demais,
quem faz quer sempre ficar treinando para ver se ainda sabe os
assuntos, ou, ainda, quer passar em outro para aumentar o
salário, ou mesmo para tentar concretizar sonhos, como o meu,
que é ser da área jurídica, por isso, em 2012 realizei a prova do
Senado Federal (não sendo classificada) e ,em 2014, fiz dois
concursos de renome: TJ/PA e TRF (1ª região), ficando
classificada em 5ª no TJ e em 11ª no TRF; mas como nem tudo
são flores, fiz ainda o concurso do MPU (2016) e neste não fui
nem mesmo classificada, mas, como sempre digo, “nos
concursos, ou você está preparado ou não está”, então não foi
dessa vez, afinal alguém estudou mais do que eu e mereceu a
vaga, temos que ser conscientes disso.
Diante das muitas dificuldades para encontrar material de
biblioteconomia para estudar e percebendo que não existiam
cursinhos para a área em Belém do Pará, em 2011, comecei a
ter interesse em ajudar concurseiros de biblioteconomia na
busca pela vaga, então decidi, juntamente com uma colega,
ministrar um cursinho de exercícios para o concurso da UFPA.
Essa iniciativa foi muito positiva e acolhida com entusiasmo
pelos colegas, visto que ainda não existiam ações desse tipo na
cidade, o curso teve grande êxito, inclusive com aprovações
posteriores, o que nos deu respaldo para realizar futuramente
outros cursinhos.
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Fiquei por um longo período sem realizar essa atividade, mas,
em 2015, novamente ministrei dois cursos: um em maio (com
mais dois colegas) e outro em agosto (somente eu), novamente
para o concurso da UFPA, o qual teve enorme aceitação e no
último consegui aprovar em 4º lugar uma candidata. Isso me
deixou muito feliz, pois estreitei uma relação de amizade,
respeito mútuo e muito estudo com os colegas de classe, já que
muitos me procuram para sanar dúvidas ou ainda em busca de
materiais.
Já no ano de 2016, houve a abertura do concurso da UFRA,
então realizei novamente o cursinho com outra colega, desta
vez aprovamos e classificamos o 3º lugar, além de outros que
ficaram classificados, tanto na capital, quanto no interior.
Ainda no início de 2016 e também no intuito de ajudar outros
colegas do Pará e do Brasil afora, elaborei um material para
concursos chamado de “Apostilão de Biblioteconomia para
concursos”,
com
resumos,
esquemas,
dicas etc.
(http://nilzetegomes.wix.com/biblioparaconcursos), o qual está
ajudando muitos concurseiros, tendo enorme aceitação,
inclusive já sendo encontradas questões em concursos, as quais
estavam no material.
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Resolvi focar na ajuda aos colegas também pelas redes sociais,
criei um grupo no facebook específico para concursos,
chamado
de
“Biblioconcurseiros
do
Brasil”
(https://www.facebook.com/groups/277985505867135/?ref=ts
&fref=ts), sempre o alimento com muitas dicas para concursos,
sejam elas didáticas ou motivacionais.
Nos concursos, muitos são os fatores que se agregam para
alcançar êxito: família, concentração, paciência, fé, material
adequado, condição social, dificuldades, sonhos etc., então
você deve primeiramente encontrar um meio que lhe ajude a
definir quais são suas prioridades. Assim, com certeza, você
encontrará o caminho para o seu objetivo.
Então, caros colegas, por tudo isso que resolvi compartilhar da
minha vida com vocês, eu desejo que jamais desistam de seus
sonhos, sua busca nunca será em vão, acredite, tudo que você
plantar hoje, colherá amanhã, então plante boas sementes, para
colher excelentes frutos e, caso o desânimo chegue à sua
mente, desejo que você busque sua força interior para vencer
as dificuldades, lembrem-se de que pequenos são os sonhos
daqueles que jamais lutaram para realizá-los e também que as
dificuldades só são um caminho para seu sucesso, acredite em
você primeiramente, tenha FORÇA para vencer o desânimo,
então você saberá do que é capaz; tenha FOCO, pois, se você
não abrir mão de muitas coisas banais, jamais atingirá seus
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objetivos, afinal, como disse Augusto Cury: “sem sonhos, a
vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces.
Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais”; mas tenha
principalmente FÉ em Deus ou em uma força superior, porque
sem isso nada somos e a partir dela buscamos todas as outras
coisas.
Espero ter ajudado na sua reflexão e motivação para seguir em
frente. Lembre-se: desistir jamais, tenha certeza que sua hora
vai chegar, basta acreditar e ter sempre FORÇA, FOCO E FÉ.
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11. Concurso público: um sonho à vista | E rik André
de Nazaré Pires
Primeiramente, gostaria de apresentar-me à comunidade
bibliotecária de todo o Brasil: meu nome é Erik André de
Nazaré Pires, paraense da “gema”, com exatos 34 anos de
idade, filho de motorista de pesca e dona de casa, com muito
orgulho; tenho um irmão mais novo, cunhada (que tenho como
se fosse a irmã que não tive), sobrinha e cachorro, uma família
muito unida e feliz.
Atualmente, sou Bibliotecário da Universidade Federal do Pará
(Campus Universitário de Ananindeua). Graduado em
Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará
(2008-2012), Especialista em Ciência da Informação pela
Faculdade Integrada Carajás/Escola Superior da Amazônia.
Diretor e Coordenador do Setor do Serviço de Referência e
Informação da Biblioteca Benedicto Monteiro e,
evidentemente,
faço
parte
das
comunidades
de
Biblioconcurseiros espalhadas pelo Brasil.
Feitas as devidas apresentações, minha vida nos certames
começou há cerca de dez/onze anos, quando fazia concursos
constantemente para o ensino médio, o que considero uma
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tarefa muito complicada conseguir aprovações, pois os
candidatos, em sua grande maioria, são muito bem preparados,
praticamente profissionalizados em concursos dessa vertente.
Na prova de nível médio, também vemos uma gama
considerável de pessoas com nível superior. Vários colegas
bibliotecários se aventuram em concursos de nível médio (haja
coragem e garra para ser aprovado).
Fiz concurso de nível médio para várias instituições, desde
bancos até universidades, e, para falar a verdade, nunca
cheguei perto da aprovação; toda vez que via o resultado me
dava uma tristeza profunda, enfim, vida que segue. No entanto,
depois de ser demitido do meu último emprego (2004), onde
trabalhava com Serviço de Atendimento ao Cliente (já
realizava o serviço de referência, sem saber) nas lojas Y.
Yamada (uma grande empresa no ramo do comércio em Belém
do Pará), resolvi novamente voltar a estudar, pois finalmente
pude perceber que era por meio dos estudos que mudaria de
vida. Como gostava muito de ler, fiz cursinho e prestei
vestibular para Biblioteconomia (2008), mas, antes disso
(2007), não fui aprovado no vestibular para Serviço Social.
Hoje, dou graças a Deus por não ter conseguido para esse
curso, pois foi na Biblioteconomia que me encontrei como
profissional, e sou muito grato em tudo que ela proporcionou
na minha vida; só tenho a agradecer a Deus por isso.
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Passados dois anos de graduação (2010), resolvi “atrever-me”
a fazer o primeiro concurso voltado para bibliotecário, e logo
fiz minha estreia em uma prova bem complicada, Ministério
Público da União. Para completar, a banca era a Cespe. A
prova foi em um dia atípico, sábado à tarde, e contava com 150
questões (certo ou errado) e mais uma redação, na qual o
candidato deveria abordar os preceitos da indexação aplicados
nas três formas de documentação jurídica: legislação, doutrina
e jurisprudência. Prova bem trabalhosa e complicada e para
completar, nenhum bibliotecário do Pará foi aprovado; não foi
conseguida a pontuação mínima exigida nem na parte objetiva
e, muito menos, na parte discursiva. Desde então, liguei o
“alerta” e comecei a dedicar-me aos estudos para concursos,
pois vi que o negócio não era brincadeira.
Passada essa prova, veio um momento decisivo que me
impulsionou a estudar com afinco, no qual pude perceber que a
aprovação e, consequentemente, a classificação em concursos
era possível: o professor Lucivaldo Vasconcelos Barros,
escolheu um grupo de discentes que, na visão dele, tinha
potencial para ter sucesso nos concursos públicos em
Biblioteconomia; e, para minha grande felicidade, estava entre
os “selecionados”. O grupo se reunia de mês em mês na casa
do professor para resolver questões, discutir assuntos que são
cobrados pelas bancas e, claro, para se divertir, afinal de
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contas, momentos de descontração também fazem parte da
vida do concurseiro.
Em toda reunião do grupo, sempre agregávamos valor no
aprendizado, e isso ia me amadurecendo enquanto pessoa e
concurseiro. O professor Lucivaldo frequentemente tinha uma
palavra de incentivo, sempre batendo na tecla da humildade e
respeito. É por esses e outros motivos que sou eternamente
grato por todas as aprendizagens que obtive quando fazia parte
daquela equipe de estudos, pois, como fui aprovado em
concurso antes mesmo de me formar, tive que sair do grupo, já
que o meu objetivo eu já havia alcançado, e também porque
desejava abrir espaço para que outras pessoas pudessem fazer
parte dessa equipe abençoada que não é só de estudos, mas de
amigos.
I. PERSISTÊNCIA SEMPRE
Costumo dizer aos meus “biblio amigos”, sejam do Pará ou
espalhados nas cinco regiões do país, que nunca desistam dos
seus objetivos, dos seus sonhos; sempre digo as frases: “força
nos estudos” e “fé, foco e força”, pois só com muita disciplina
e dedicação é que a aprovação em concurso é alcançada. Deus
reconhecerá teu esforço e vai te abençoar com a tão sonhada
aprovação e classificação.
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Faça cinco, dez, quinze, vinte concursos: não estude para
passar, estude até passar, sempre com foco, objetivo e
persistência. É claro que haverá momentos em que vai bater a
tristeza, vontade de chorar, mas siga em frente que você vai
conseguir, nunca diga nunca.
No meu caso, tive a honra e a imensa felicidade de ser
aprovado no segundo concurso que prestei para bibliotecário,
na Universidade Federal do Pará (2011). Na época, tinha
voltado do ENEBD (Manaus), quando, chegando ao aeroporto
de Belém, um colega veio falar-me que tinha aberto o edital
desse concurso, e, como tinha um restante de dinheiro que
sobrou da viagem, paguei minha inscrição. Mas, para falar a
verdade, não estava com muitas esperanças, já que o tempo
que tinha que estudar para essa prova era pouco; entretanto,
encarei o desafio.
A prova ainda contava com a redação, que foi o que me fez ser
aprovado, pois, no dia da divulgação do resultado, foi lançada
uma lista de candidatos aprovados (sem a nota da redação), na
qual meu nome não constava, e, passadas algumas horas, saiu a
nota final do concurso, computadas as notas da redação e as
notas da prova de títulos. Nem acreditei quando vi meu nome
entre os nove aprovados, pois o concurso tinha previsto apenas
duas vagas. Porém, pela existência do decreto nº 6.944, de 21
de agosto de 2009, que estabelece medidas organizacionais
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para o aprimoramento da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, dispõe sobre normas gerais relativas
a concursos públicos, organiza sob a forma de sistema as
atividades de organização e inovação institucional do Governo
Federal, e dá outras providências, no qual no seu anexo II
estabelece a quantidade de vagas x número máximo de
candidatos aprovados (por exemplo, se a quantidade de vagas
previstas no edital for 1, o número de candidatos aprovados
dever ser 5; se forem duas vagas, o número máximo de
candidatos aprovados deve ser 9, e assim por diante), fui
abençoado nesse concurso, ficando em 8o lugar. Comemorei
muito, haja vista que estava terminando a graduação.
Passada a comemoração, agora era hora de saber quais eram as
minhas chances de ser nomeado, uma vez que o edital havia
previsto apenas duas vagas de imediato; as outras vagas eram
para cadastro de reserva. Bom, aí começou outra luta.
Acessava o Diário Oficial todo santo dia para saber se tinha se
aposentado algum bibliotecário. Eu e alguns colegas que
também estavam na mesma situação que a minha fomos à
Biblioteca Central falar com a diretora, com a Pró-Reitora de
recursos humanos e até com o Reitor. Resumindo, essa luta
durou um pouco mais de dois anos.
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Durante esse período fiz outros concursos. Em alguns fui
aprovado, em outros me dei super mal, normal na vida do
biblioconcurseiro.
Ao todo, até o presente momento, foram seis aprovações em
concursos. O resultado mais expressivo para mim foi a
aprovação do Serpro, uma vez que foi a banca Cespe que
organizou. Neste certame, consegui o terceiro lugar, para a
localidade do Rio de Janeiro. No dia anterior à prova, fiquei
com febre e no dia da prova, fui fazê-la ainda debilitado,
mesmo contra a vontade da minha mãe, o que realça essa
satisfação que tenho na aprovação desse concurso.
Abaixo, menciono os concursos nos quais já logrei êxito com a
aprovação.
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Como é possível perceber na distribuição do quadro, nos
concursos em que passei não fui classificado (passar no
número de vagas que o certame oferta), e, sim, aprovado
(passar em cadastro de reserva). Mas, como foi relatado, você,
biblioconcurseiro, pode perceber que, mesmo tendo sido
aprovado, mas não classificado, há chances de ser nomeado.
Persista, lute, corra atrás da sua vaga, conheça bem a
instituição, pesquise para saber se ela tem intenção de chamar
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mais aprovados, além dos classificados; lute até o último dia
da validade do concurso, sempre com fé em Deus e
persistência.
II. CRIE SUA METODOLOGIA PARA ESTUDOS
Já abordei sobre minha trajetória pessoal e minha experiência
em concursos. Agora vou abordar a minha visão a respeito da
metodologia para estudar. Bom, já li vários manuais nos quais
são retratados modelos de metodologias para potencializar os
estudos. Na minha modesta opinião, o biblioconcurseiro deve
criar a sua metodologia pessoal, pois cada pessoa estuda num
ritmo diferente, cada um com sua peculiaridade, com sua
maneira de ser.
Nas redes sociais, conheço vários bibliocolegas espalhados
pelo Brasil, e, evidentemente, cada um possui o seu kit
metodológico de estudos, ou seja, metodologia para estudos
não é uma receita de bolo. Faça seu plano de estudo de acordo
com a sua necessidade, veja em quais assuntos você tem mais
dificuldade, dedique um pouco mais de tempo para estudar
aquilo que você acha que precisa de maior atenção, mantenha
sempre a disciplina com os horários de estudos, enfim, siga
esses preceitos basilares que os resultados, com certeza, irão
aparecer, para sua eterna alegria.
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Diante desse cenário, venho compartilhar como faço para
estudar. De 2010 a 2013 não tinha uma metodologia certa;
estudava de maneira avulsa, sem um padrão preestabelecido.
Em determinado momento, dois grandes amigos (Ivaldo Ledo
e Diego Barros) me convidaram para fazermos um estudo em
grupo. Toda terça-feira nos encontrávamos na casa do Diego
para estudarmos; basicamente, resolvíamos as questões de
conhecimentos específicos disponíveis no site Questões de
Concursos (que agora é Qconcursos). A partir disso, ocorriam
discussões muito saudáveis, além do bate-papo descontraído,
bons tempos.
Depois desse período, ainda em 2013, certo dia acordei e tive
um insight: vou fazer um banco de provas e estudar por meio
de suas resoluções. Liguei o PC e entrei nos sites PCI
Concursos, Biblioconcursos e Biblioteconomiaparaconcursos e
fiz o download de todas as provas que estavam disponíveis.
Evidentemente que não baixei todas as provas em um dia, mas
sim em aproximadamente uma semana consegui montar o meu
banco de provas.
Assim sendo, fui organizando o banco de provas, como pode
ser visualizado na figura a seguir:
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Figura 1 – Banco de provas

Fonte – Dados do autor (2016)
Tudo muito simples e prático. Feito isso, fui resolvendo as
provas; de segunda a sábado, de uma a duas provas por dia.
Assim que termino de resolvê-las, pesquiso nas fontes de onde
foram tiradas as questões. Dessa forma, recupero muitos
artigos, dissertações, teses e livros online, dos quais os
elaboradores tiraram as questões, e, consequentemente, fui
realizando as leituras desses materiais informacionais.
Sigo esse ritmo de estudos há três anos, e o bacana de fazer um
banco de provas é a multiplicidade de estilos dessas provas e
questões com as quais me deparei. Atualmente (maio de 2016)
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conto com 950 provas, das quais já resolvi 800. O detalhe é
que resolvo toda a prova e não apenas a parte de
conhecimentos específicos; assim, além de estudar com foco
em Biblioteconomia, consigo estudar para as disciplinas de
conhecimentos básicos: língua portuguesa, informática,
legislação, inglês, raciocínio lógico, atualidades e assim por
diante.
Minha adaptação com esse tipo de metodologia foi bastante
satisfatória, pois pude perceber, por exemplo, que há muitas
questões parecidas, onde a banca só faz mudar alguma palavra
e copia a questão; outras copiam, literalmente, na maior cara
de pau, enfim, faz parte do jogo dos concursos.
Para realizar a alimentação do banco de provas, todo dia
verifico nos sites do PCI concursos, Qconcursos e
Biblioconcursos se há prova recente disponível; caso tenha dou
prioridade na resolução dessa prova que acabou de “sair do
forno” e assim continuo com minha “vida de
biblioconcurseiro”, sempre com disciplina e foco. Lembrando
que não estou aqui para dizer se essa é a melhor metodologia,
mas garanto a você, prezado biblioconcurseiro, resolver
questões é um grande potencializador na preparação visando
os concursos. Apenas quero poder contribuir de alguma forma
no engrandecimento dos estudos dos biblioconcurseiros.
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Sou usuário assíduo do blog do Gustavo Henn,
Biblioteconomiaparaconcursos, já fiz cursos elaborados por
ele, acompanho a análise de provas e já adquiri as apostilas e
livros que ele publicou sobre concurso. Digamos que ele é o
“Senhor Biblioconcurseiro”. Acompanho também o
Bibliothings Tube, canal criado por Wesley Leite e Diego
Barros, no qual são analisadas questões sobre determinada
temática em Biblioteconomia. Sou usuário real desse canal,
utilizo essas ferramentas para complementar meus estudos,
seguindo sempre na perspectiva da disciplina, fé, foco e força,
sempre com humildade e dedicação.
III.
CURSINHO
BIBLIO:
BIBLIOTECONÔMICO

EMPREENDEDORISMO

Em 2015, comecei a participar de um projeto super bacana, um
cursinho para concurso público em Biblioteconomia. Tudo
começou com uma indicação de uma amiga, Karoline Ribeiro,
a qual me deu a ideia de ministrar uma oficina sobre tipologia
de questões em concursos da nossa área; gostei muito da
sugestão e, imediatamente, convidei Diego Barros para
ministrar essa oficina comigo; ele aceitou de imediato e
começamos a elaborar a oficina. Foi sucesso total, o pessoal
gostou muito e quando acabou a oficina, a bibliotecária Nilzete
Gomes fez um convite para o Diego e para mim: que fosse
realizado um evento no qual resolveríamos questões de
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concursos, cujo nome seria Biblioteconomia para concursos:
ciclo de questões, no qual, em quatro sábados de maio,
realizamos as resoluções e comentários de várias questões. O
evento foi sucesso, teve grande participação da comunidade
bibliotecária; e o bom desse tipo de evento é que você estuda e
aprende, sendo muito gratificante e proveitoso.
Depois desse evento, em julho de 2015 foi realizado o
Intensivão de Biblioteconomia para o concurso da UFPA, no
qual Diego Barros, Merabe Carvalho e eu realizamos esse
evento; foram três dias abordando teoria, com foco no
conteúdo programático do concurso e resoluções de questões
de provas anteriores da UFPA. Nesse evento, lançamos à
venda de apostila para esse concurso, e, mais uma vez, sucesso
total, foram 18 dos 28 aprovados no concurso da UFPA. O
mais gratificante é que quando recebemos o feedback das
pessoas que fizeram o cursinho, dizendo que o nosso aporte foi
essencial na classificação, isso não tem preço.
Em outubro de 2015, fizemos outro evento: Intensivão de
Biblioteconomia das específicas para concursos, no qual
abordamos com mais profundidade os seguintes assuntos:
RDA, MARC, Indexação e AACR2. Passamos o domingo todo
explicando teoria e resolvendo questões e, novamente, o
feedback foi excelente. Na oportunidade, lançamos a venda de
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mais uma apostila e anunciamos que seria preparada uma
apostila, visando o concurso da prefeitura de São Paulo.
Por fim, em abril de 2016, fizemos o Segundo Intensivão de
Biblioteconomia para concurso, focando no concurso da
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). O evento
ocorreu no sábado, o dia todo, seguindo a mesma sistemática
de teoria e resoluções de questões e, seguindo a mesma
diretriz, lançamos a venda d e mais uma apostila.
Por falar em apostilas, as quais vocês podem adquirir pelo
formulário, ao todo temos cinco para venda e também temos
combos. A venda de apostilas é um sucesso total, pois já
vendemos mais de 300; as nossas vendas estão atingindo
bibliotecários de outros estados: São Paulo, Goiás, Piauí,
dentre colegas de outros Estados que já adquiriram. O retorno
que estamos obtendo é muito significativo; já fizemos uma
estimativa, na qual já conseguimos vender para cinco por cento
dos bibliotecários de todo o Brasil. Isso reflete que o nosso
trabalho está sendo reconhecido e que a nossa ideia está sendo
compartilhada na classe bibliotecária.
A equipe Cursinho Biblio: Diego Barros, Merabe Carvalho e
Erik Pires está sempre à disposição. Dúvidas, sugestões e
críticas, podem entrar em contato com a gente, que vamos
atendê-los da melhor forma possível, pois trabalhamos na
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perspectiva do empreendedorismo social. Nossa missão é
ajudar você, bibliotecário e bibliotecária de todo o país a
melhorar de vida, conte sempre com a gente.
IV. MINHA VIDA APÓS A NOMEAÇÃO
Após subir a escada do sucesso: aprovação, classificação e a
tão aguardada nomeação, é hora de desfrutar dos adventos de
ser servidor público: viagens, bens materiais, padrão de vida
melhorado, enfim, viver a vida com o coração cheio de alegria
e satisfação do dever cumprido.
Assim que tomei posse, um sonho se tornou realidade. A partir
do dia 18 de março de 2014 era oficialmente
bibliotecário-documentalista da Universidade Federal do Pará
(Campus Ananindeua); minha emoção foi tão grande que
assinei o termo de posse com as mãos tremendo, haja vista que
estava vivendo uma das emoções mais fortes da minha vida, só
comparável com a minha aprovação no vestibular.
Meus pais, irmão, cunhada e sobrinha eram pura alegria, todos
muito felizes com a minha grande conquista (haja emoção).
Depois que recebi meu primeiro salário, fiquei refletindo: “os
4 anos que passei na graduação e todo o esforço de atravessar a
cidade para chegar à UFPA valeram a pena”. Era o resultado
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de 4 anos de muita dedicação aos estudos; e, enfim, a
recompensa havia chegado.
Atualmente, estou com dois anos de serviço público e muito
gratificado com o que já conquistei. Hoje, sou diretor da
Biblioteca Benedicto Monteiro e toda vez que acordo e vou ao
trabalho, durante o caminho, fico pensando em que posso
contribuir para a qualificação dos usuários, formados
principalmente por discentes; esse é um desafio que todos os
dias me proponho a enfrentar.
V. CONTRIBUIÇÕES FINAIS
Prezado(a) biblioconcurseiro(a), estou sempre à disposição
para ajudar no que precisar, seja para uma palavra de conforto,
seja para indicar fontes de leitura, para ajudar na elaboração de
recursos, para discutir sobre as temáticas que são cobradas nos
concursos, enfim, pode contar sempre com esse bibliotecário,
filho, tio, biblioconcurseiro que está sempre disponível no que
tange a esse universo de dedicação e esforço que são os
estudos para concursos.
Aos que ainda não conseguiram a tão sonhada nomeação, fé
em Deus sempre, humildade e, acima de tudo, confiem no seu
potencial, pois com dedicação e esforço a recompensa com
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certeza virá, e, por fim, elenco algumas frases de Wiliam
Douglas:
1 - “A diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade
certa de tempo e trabalho”;
2- “Concurso não se faz para passar, mas até passar”;
3- “Concurso público: a dor é temporária; o cargo é para
sempre”;
4- “Se você tem um plano, vai acabar executando-o; se você
não tem um plano, o executado é você”;
5- “A vitória se alcança com a conjugação e equilíbrio da
mente com o corpo”;
6 – “Não há felicidade delivery, você precisa ir buscá-la dentro
de si mesmo e nas escolhas que você faz”.
7- “O concurso não é um obstáculo, o concurso é um
caminho”;

Força nos estudos sempre, juntamente com fé, foco e força, e
seus sonhos se tornarão realidade.
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12. Concursos em Biblioteconomia: minha
experiência de vida | André Luiz Lopes de Alcântara
"Um navio está seguro no porto, mas não é para isso que ele
foi feito."
John A. Shedd
O longo percurso
Minha jornada em concursos públicos começou bem antes de
eu sonhar em ser bibliotecário. Ao concluir o ensino médio,
em Brasília, senti-me perdido, sem rumo. O que fazer depois?
Como entrar no mercado de trabalho? Entrar na faculdade? Em
que curso?
Eram muitas dúvidas, e pouca resposta.
Influenciado por amigos, resolvi testar os concursos públicos.
Sem recursos nem para inscrição nos certames, nem para
comprar uma mera apostila, ou fazer um cursinho, comecei a
estudar. Como toda boa história, comecei quebrando a cara.
No primeiro concurso, concorrendo a uma vaga em nível
médio, não consegui acertos suficientes sequer para passar em
uma das disciplinas. Mas ali surgiu uma centelha, de que eu
poderia melhorar, bastaria apenas mais dedicação e esforço.
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Mas antes, surgiu também uma constatação: eu estava cru,
muito cru, na verdade. Errara em coisas básicas, coisas de
nível fundamental, coisas de matemática e português às quais,
no tempo certo, não dei valor, ou que a escola não conseguiu
me fazer acreditar que eram importantes. Antes de ir para a
frente, precisei ir para trás, para pegar impulso. O que não
aprendi em anos com a ajuda de professores e milhares de
aulas, eu precisava aprender sozinho, e bem rápido. Peguei os
mesmos livros didáticos do ensino fundamental que usara anos
atrás e repassei as lições de matemática, e devorei as
gramáticas chatas de outrora, mas que agora eram super
interessantes.
Passaram-se alguns meses de mergulho intenso nos estudos,
incubando aquilo que me serviria, anos depois, para estar entre
os primeiros colocados em concursos públicos. Surgiu um
concurso para nível fundamental (afinal, era isso o que eu
estava estudando!), para emprego provisório, no censo do
IBGE. Era uma boa oportunidade para trabalhar alguns meses,
juntar uma grana e reinvestir em material, cursinho e inscrição
em concurso.
Quatro meses de trabalho, e já tinha algum capital para
investir. Fiz outras provas, ainda sem sucesso. Fazia provas
apenas por fazer, pegar experiência, já nem ligava para os
resultados. Numa dessas provas, cheguei até a ser convocado
para a segunda fase, prova de digitação, mas, de tão descrente
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que estava, nem conferi o resultado e não fiz a segunda prova.
Mas então percebi que já estava pronto para disputar vagas.
Estava em outro nível.
Intensifiquei os estudos, pois sentia que estava perto de
conseguir. Finalmente, após mais de um ano de estudo,
consegui uma aprovação dentro das vagas. Estrategicamente,
dos três cargos disponíveis para nível médio, eu tinha optado
pelo que tinha menos vagas, pois estimava que a maioria
buscaria o cargo com 6 vezes mais vagas. Qual era o cargo?
Técnico em Educação - Apoio Operacional de Bibliotecas.
Sem perceber, havia escolhido meu destino, eu seria
bibliotecário.
Mas ainda era o início da jornada. Estava empregado, com um
salário que dava para pagar minhas contas, ajudar em casa, e,
claro, continuar estudando. Queria subir, concorrer para cargos
de nível superior, mas não tinha faculdade ainda. Mudei o foco
de concursos públicos para o vestibular. Não tinha como optar
por faculdades particulares, que naquele tempo eram bem mais
escassas do que hoje. Só restava a concorridíssima
Universidade de Brasília - UnB. Caí na rede dos cursinhos, e
passei um bom tempo lá. Fiz provas para outra área, pois nem
conhecia a Biblioteconomia. Tive um desempenho razoável,
mas não o suficiente para o curso escolhido. Insisti nisso por
uns anos, mas, vendo hoje, não considero como tempo perdido.
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Foi um tempo para amadurecimento, para “cair a ficha”, para
perceber o que realmente queria da vida. Aqueles anos
trabalhando em uma biblioteca escolar mudaram muito a
minha vida. Ali, pude aprender, ainda sem a técnica da
biblioteconomia, o valor da profissão, a satisfação de ajudar
alguém a tirar uma dúvida, a contribuir para o crescimento de
outra pessoa, a ser um guia no mundo de incertezas da busca
pelo conhecimento, enfim, a ser um bibliotecário. Aí, não
restavam mais dúvidas. Eu tinha que ser bibliotecário, tinha
que cursar biblioteconomia. Apaixonei-me pela profissão.
Acertada a bússola, e escolhido o porto de destino, era hora de
abrir as velas e colocar o barco na água. Fiz o vestibular, e fui
aprovado na primeira chamada. Como a escola em que eu
trabalhava funcionava à noite, pude fazer o curso diurno, e
trabalhar à noite. Já casado, com a grana muito apertada, foram
4 anos de muita dificuldade. Sem tempo para nada, sem grana
para qualquer coisa que não fosse livro e apostila, muitas vezes
tive de escolher entre almoçar ou pagar o ônibus. Para
conseguir o que eu queria, eu escolhia pagar o ônibus. Rotina
dura, mas nunca desanimando, pois o alvo estava à frente: ser
um bibliotecário concursado.
Fiz a faculdade com muito afinco, sabendo que cada matéria
poderia ser o diferencial dali a alguns anos nos concursos.
Durante o curso, fiz algumas provas de concurso, pra “sentir”
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como era. Comecei a fazer provas no 3º semestre. Não era tão
fácil, mas também não tão difícil. À medida que ia avançando
no curso, o desempenho nos concursos melhorou. Por fim, no
último semestre, surgiram duas excelentes oportunidades, STJ
e MPU. Eu não podia esperar pegar o diploma para concorrer
pesado nesses concursos. Aquela era a hora. Parti para cima.
Consegui ser aprovado nos dois: 9º lugar no STJ e 2º no MPU.
Fui nomeado primeiramente para o MPU, onde atuei na
Procuradoria-Geral do Trabalho, por quase 5 anos. Fui ainda
nomeado para o TST, pela lista de espera do STJ. Mas ainda
não estava satisfeito. Ainda não era o porto final.
Aqui surge outro grande desafio. Estava bem empregado, com
um bom salário, e aquela fase difícil da faculdade já era
passado. Tinha todo o direito de descansar, de colher os frutos.
A família cobrava mais presença, mais participação. Mas
como, se a meta final ainda não havia sido atingida? Que meta
tão importante era essa?
Na faculdade, ao conhecer o curso e as bibliotecas, algumas se
destacavam das demais, a Biblioteca da Câmara dos Deputados
e a Biblioteca do Senado Federal. Surgiu o sonho de poder
trabalhar em uma delas. Havia o rumor de que haveria
concurso para a Câmara dos Deputados, mas o edital nunca era
lançado. O Senado Federal já tinha cerca de 10 anos sem
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concurso, e com esse eu nem contava. Então, mesmo bem
empregado, resolvi que não me acomodaria.
Mais uma vez me debrucei em cima dos estudos. Nada
indicava que haveria mesmo concurso para a Câmara dos
Deputados, mas, mesmo assim, passei 3 anos estudando com
afinco, como se a prova fosse ser aplicada no próximo mês.
Familiares e amigos próximos disseram para eu desistir
daquilo, que eu já tinha alcançado um bom cargo, que tinha
que aproveitar a vida. Não desisti. Abdiquei de fins de semana
e feriados, de festas, de filmes e tudo mais que pudesse me
desviar do foco. Continuei estudando como se fosse para ser
aprovado no primeiro concurso.
No meio desse percurso, surgiu o concurso para a também
excelente biblioteca do TCU. Fiz a prova, mas fui reprovado
apenas por legislação, com nota boa nas outras disciplinas. Um
choque, mas também uma lição, precisava reforçar os pontos
fracos.
Outro concurso surgiu, com salário excelente, a Câmara
Legislativa do Distrito Federal. Eram 2 vagas apenas. Estudei
com afinco e, pelos resultados das provas, eu tinha conseguido
ficar em 2º lugar. Mas, “aos 48 do 2º tempo, sofri um gol”. Um
candidado que havia sido reprovado na prova subjetiva de
redação ganhou um recurso e pulou diversas colocações, me
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passando por uns poucos décimos e me empurrando para 3º
lugar. Inacreditavelmente fui para o cadastro de reserva, para
minha decepção. Restava continuar nos estudos.
Quando finalmente o concurso da Câmara dos Deputados veio,
eu estava na frente da concorrência, com anos de estudo, muita
experiência. Intensifiquei mais ainda os estudos, pois aquele
era o momento pelo qual esperei por anos, desde a faculdade.
Dei tudo o que podia na prova. Um pouco receoso por causa da
reprovação no TCU, cheguei até a temer nova reprovação,
quando comparando as respostas com o gabarito. Mas
constatei que não tinha sido reprovado, embora não cresse
estar dentro das vagas. Corrigidas as provas objetivas e a
subjetiva, fui surpreendido com a aprovação em 1º lugar
nacional para o cargo de bibliotecário da Câmara dos
Deputados. Foi uma alegria imensa! Finalmente, tinha
conseguido atingir meu alvo, meu sonho, e de maneira
espetacular!
Nem tudo são flores, contudo. Fiquei com a impressão de ter
cruzado um oceano a nado, para morrer na praia. Devido a ser
um concurso muito visado, houve muita contestação por parte
dos reprovados. Entraram na Justiça contra a banca
examinadora, também no TCU, e as denúncias bombavam nos
jornais. Os aprovados chegaram também a contratar advogados
para ajudar na causa, e buscar justiça para o que era
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incontestável: o nosso mérito de ter sido aprovados dentro das
vagas. Até que tudo se esclarecesse, sem que nenhuma
irregularidade tivesse sido provada, passou-se mais um ano.
Quando começaram as nomeações, o cargo de bibliotecário
ficou no fim das prioridades. Unidos com colegas de outros
cargos, fizemos peregrinações nos gabinetes dos parlamentares
e órgãos da Casa para pedir a nomeação urgente, embora fosse
conquista cristalina nosso direito à nomeação.
Nesse ínterim entre a aprovação na Câmara dos Deputados e a
efetiva nomeação, inesperadamente, o Senado Federal também
lançou seu edital. Para bibliotecário, havia uma vaga de
concorrência ampla, mais uma vaga para portador de
necessidade especial. Então, só poderia contar com uma única
vaga. Eu já tinha “esfriado” nos concursos, mas pensei: “O que
tenho a perder? Fui aprovado no outro concurso mas até agora
não adiantou nada. Vai que dá certo?”
De novo voltei para minha mesa de estudos. Não estudei
intensamente como fiz no concurso da Câmara, mas me
concentrei em relembrar alguma coisa e acrescentar o
diferencial do órgão. Dessa vez, fiz a prova sem aquela
cobrança, bem relaxado. Também não contava com aprovação.
Enquanto não saiu o resultado, continuava tentando a
nomeação na Câmara, mas sem sucesso.
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Finalmente, saiu o resultado do concurso do Senado. Nova
aprovação em 1º lugar nacional. Alegria dobrada! Colheita
farta, frutos inesperados, resultados de muitos anos de estudo
para concursos, começando lá atrás, na primeira reprovação,
nas revisões dos livros de ensino fundamental para reaprender
regras simples de aritmética.
Quando finalmente fui nomeado, tive a difícil decisão de ter de
escolher entre trabalhar na Câmara dos Deputados ou no
Senado Federal, pois fui nomeado pelos dois órgãos
praticamente ao mesmo tempo, com apenas uma semana de
diferença. Tomei posse no Senado Federal, em 2009, onde
trabalho desde então. Sinto-me muito feliz e realizado em ser
bibliotecário e em trabalhar na Biblioteca do Senado Federal,
onde convivo com excelentes profissionais e boas condições
de trabalho.
I. Dicas para quem ainda está no percurso:
a) Dicas gerais
● Concurso público não é o único caminho para o
bibliotecário, mas é seguro e rentável, além de não ser
tão difícil quanto parece no primeiro momento. Precisa
de um esforço inicial e muita persistência. No começo
é mais difícil, pois parece que não vai dar certo, mas é
necessário continuar estudando, pois se trata de um
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amadurecimento. Posso afirmar com toda convicção
que qualquer um pode conseguir o que eu consegui e
muito mais.
● Você vai precisar do apoio da família. Converse
sinceramente com todos. Mostre que você precisa se
sacrificar por um tempo, até que consiga passar no
concurso que você deseja. Vai ser muito difícil arrumar
o tempo necessário, mas você deve se concentrar no
seu objetivo. Pense que, depois que você chegar onde
deseja, poderá se concentrar na sua família. É
necessário muita disciplina para não ceder aos
confortos da casa e à agradável companhia dos amigos
e familiares, mas é necessário dedicação máxima aos
estudos.
● Separe um horário de estudo diário, que seja "sagrado".
O mínimo é de pelo menos 4 horas diárias. O ideal é 8,
mas como você trabalha, isso é difícil. Mas compense
no fim-de-semana. Aproveite bem o seu tempo. Não
considere que você tem tempo livre. Toda hora é
oportunidade de estudar. Se está no trânsito, ouça
material em áudio, leia livros, revise conceitos.
● Material motivacional, de técnicas de estudo e
memorização também são muito bem-vindos. Ajudam
181

a afinar o foco, a retirar dúvidas, a mudar hábitos ruins
e a se manter com o astral lá em cima. Livros e vídeos
como os do juiz William Douglas são excelentes.
● Estude muito e resolva muitas provas. No começo, faça
de todas as bancas. Quando avistar um concurso
desejado, estude muito as provas daquela banca
específica. Analise com cuidado essas provas e anote
suas impressões. Ex.: Em uma prova de português, veja
a porcentagem de questões de interpretação de texto e
de gramática. Dentro de gramática, aquela banca
sempre cobra colocação pronominal X%, regência Y%,
análise sintática Z% e o resto varia. Não aconselho
baixar prova por prova da Internet. Perde-se muito
tempo procurando e separando as provas e os gabaritos
finais. O melhor é usar os programas de computador
específicos para treinar com provas de concurso, e que
incluem provas de biblioteconomia. Hoje em dia
existem várias opções no mercado, com diferenciais de
comparação do seu desempenho no decorrer do tempo,
por gráficos.
● Analise os seus resultados nessas matérias. Aí você tem
que ser muito sincero consigo mesmo. Não olhe a
resposta e não consulte livros enquanto resolve as
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questões. Só no final. Isso é essencial para você se
conhecer, descobrir seus pontos fracos e fortes.
● Com essas informações em mãos, compense suas
fraquezas com estudo sério dessas disciplinas, e não
abra mão delas sem estar certo de que as domina. Com
os seus pontos fortes não se preocupe. Faça apenas a
manutenção, lendo resumos e artigos e resolvendo
questões.
● As 3 dicas anteriores devem ser feitas e refeitas em
todas as matérias, até que você acerte mais de 70% das
questões. Essa é a faixa onde se encontram os
aprovados dentro das vagas. Qualquer nível acima
disso o aproximará do primeiro lugar. Mas em
biblioteconomia, essa faixa deve ser um pouco maior,
perto de 85% está ótimo. Quanto mais próximo,
melhor. É muito difícil passar desse nível, e nem
precisa, pois esse é o nível de quem passa nos
primeiros lugares dos melhores concursos.
b) O que estudar: biblioteconomia
● Vamos começar pela bibliografia de estudo. Bem, não
existe uma bibliografia fechada. À primeira vista, eu
diria a você que comprasse e lesse com bastante
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atenção, e até resumisse todo livro de biblioteconomia
que encontrasse. Claro que é difícil, pois a grana tá
difícil e vai gastar muito tempo. Mas tenha consciência
de que é um investimento e não um gasto. Tudo vai se
reverter para você em muitas e muitas vezes mais. Os
resumos ou extratos dos livros servem para que, depois
de lido o livro, você não precise ler de novo, basta ler o
resumo ou extrato e já vai se lembrar do que é mais
importante, principalmente quando a prova estiver
próxima.
● Em biblioteconomia sempre são cobradas catalogação e
classificação (a maioria CDU). Estude muito essas
matérias. São poucas questões, é verdade, mas sempre
estão presentes nas provas, e cada ponto conquistado na
prova é importante. Recomendo o Livro da Antônia
Memória
para
catalogação
(http://www.amemoria.com.br/index.php). Para CDU,
o
livro
do
prof.
Sebastião
de
Souza
(http://www.thesaurus.com.br/livro/2086/cdu-como-ent
ender-e-utilizar-a-2a-edicao-padrao-internacional-em-li
ngua-portuguesa).
● Não dá para fechar uma lista de livros, porque isso
depende muito da banca que faz o concurso. Fazendo
as provas antigas, você perceberá quais livros de
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biblioteconomia a banca costuma adotar: de estudos de
usuário, marketing aplicado à CI, administração etc.
Daí é importante você ter lido esses livros.
● Tire semanalmente tempo para ler artigos da área,
como Ciência da Informação, Perspectivas em Ciência
da Informação, DataGramaZero etc. Muitas novidades
surgem aí, como as novas tecnologias, novos conceitos
que são sempre cobrados em concursos.
● Estude bem as normas da ABNT da área de
documentação. Quase toda prova de biblioteconomia
tem questões de normalização. A série de normas sobre
“Informação e documentação” é essencial para alcançar
a aprovação.
● Outras coisas você só encontrará na Internet, como os
principais softwares de gerenciamento de bibliotecas,
as principais redes de biblioteca do país, os principais
bancos e bases de dados. Anote tudo para guardar
consigo.
● Sempre que for fazer um concurso para um órgão, é
necessário estudar as principais bases de dados daquela
área específica em que o órgão atua. Exemplos: se for
fazer um concurso do Ministério da Saúde, estude a
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BIREME e outras de saúde. Se for para a Petrobras,
bases que tratem de mineração e extração de recursos
minerais. Se for um tribunal, as bases de direito e
jurisprudência, e assim por diante. Isso quase sempre é
cobrado.
c) O que estudar: legislação
● Os grandes concursos são geralmente federais. Então
tem que saber quase de cor a Lei 8.112/90 e a
Constituição. Não a Constituição toda, mas os Títulos
de I a V. Aí, se for um órgão do Judiciário, estude
muito as atribuições, poderes e competências do
Judiciário na Constituição. Se for do Legislativo,
estude as do Legislativo e assim por diante. Em todo
concurso, essa parte de legislação eu começava
estudando a parte teórica de constituição. Recomendo o
livro do Alexandre de Moraes, Direito Constitucional.
Para administrativo, o livro do Marcelo Alexandrino e
o do Hely Lopes Meirelles. Depois disso eu estudo
mesmo é pela lei pura (sem comentários), pois cobra-se
mais o texto da lei do que sua interpretação.
● Existe hoje em dia muito material em áudio de Direito.
Ajuda bastante. É importante estar atendo ao material
mais atualizado. No geral, o Direito está sempre em
constate mudança, e fica desatualizado com frequência,
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e é sempre bom conferir com a legislação vigente, pode
ser cobrado na prova aquele ponto alterado. Ouça com
frequência, no ônibus ou no carro, enquanto faz
exercícios ou lava a louça. Não perca oportunidades,
sua consciência vai ser o seu vigia.
d) O que estudar: língua portuguesa e línguas estrangeiras
● As provas de português costumavam me colocar bem à
frente da concorrência. Dois assuntos sempre são
cobrados, estude mais esses assuntos e tenha certeza de
que sabe bem essas matérias: regência e concordância
nominal e verbal. Ainda não vi nenhum bom concurso
que não cobre tais matérias.
● Os grandes concursos têm cobrado Inglês e/ou
espanhol. Se não domina essas línguas, procure ao
menos um curso de inglês instrumental, que vai
habilitá-lo ao menos a ler e interpretar as questões.
Mas, quanto mais você souber, melhor. Resolva muitas
provas de inglês, especialmente da banca visada.
● Os melhores concursos têm redação. Aprenda técnicas
de redação. Se tiver dificuldade, faça um curso.
e) O que estudar: conhecimentos gerais
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● Em administração, é importante conhecer as principais
doutrinas de gerenciamento e métodos de resolução de
problemas. Você pode começar com a Introdução à
Teoria Geral da Administração, do Chiavenato. É um
livrinho bem grosso, mas vale a pena. Pode procurar
outros autores também. Mas, às vezes, uma boa
pesquisa na Wikipedia já lhe apresenta a maioria dos
conceitos em um nível adequado.
● Muito mais material pode ser selecionado, dependendo
do concurso. Cada concurso é único, e necessita de
uma seleção de material própria. Quando um novo
edital era lançado, eu costumava gastar uma semana só
para procurar e selecionar material específico para
aquele concurso.
f) Dicas finais
● É necessário ter bastante empenho e organização para
ir acumulando conhecimentos. Não se desanime com
os primeiros resultados, que podem ser frustrantes
algumas vezes. Faça muitas provas, e você vai perceber
que vai amadurecendo com o tempo e a cada prova vai
ficando melhor, com altos e baixos durante o caminho.
É normal. É como uma criança aprendendo a andar.
Começa engatinhando, depois começa a caminhar
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segurando a mão de alguém, depois escorando no sofá
ou parede, depois dá poucos passos sem apoiar, cai
diversas vezes, levanta e cai muito, mas aos poucos vai
aprendendo até ficar seguro. No fim, está correndo e
ninguém segura mais. E, você sabe, mesmo os adultos
também levam tombos de vez em quando. Mas o
importante é se levantar e seguir em frente.
● Os concursos estão aí. Tudo na vida tem um preço.
Para concurso e para a profissão, você vai ter de pagar
o preço também, quer queira ou não. Quer estude ou
não, o preço será cobrado. Aí você escolhe se vai pagar
o preço de estudar ou o de não estudar. Você tem a faca
e o queijo na mão. Siga em frente, acredite e não
desanime por nada, até que consiga chegar aonde você
sonha. Tenha muita persistência, paciência e fé em
Deus. “Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra
vez!” Raul Seixas.
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13. UM POUCO SOBRE MIM | Wesley Leite
Olá! Meu nome é Wesley Leite, tenho 24 anos, e sou Analista
de Biblioteconomia do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Alcancei esse cargo através de concurso público.
Além de ser servidor público, eu tenho um blog de
Biblioteconomia, o Bibliothings, que fala sobre vários assuntos
relacionados à área, e o principal deles é concurso público.
Por falar em concurso público, vemos que é um tema que está
em voga há muitos anos. Os cargos públicos, que são
alcançados através de concurso público, são o sonho de
consumo de muitas pessoas do nosso país. Estabilidade,
irredutibilidade do salário, jornada de trabalho atrativa e
aposentadoria são somente quatro de inúmeros fatores que
atraem milhares, senão milhões de candidatos. Entretanto,
devido à enorme procura, os certames estão cada vez mais
acirrados. Conseguir uma vaga no serviço público é um sonho
distante para muitos.
Neste capítulo, vou falar um pouco sobre a minha história no
universo dos concursos públicos. Vou contar desde o primeiro
concurso que passei, até os dias de hoje, em que eu administro
um blog sobre dicas de concursos públicos na área de
Biblioteconomia. Depois de falar um pouco sobre mim, vou
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compartilhar algumas dicas que, em minha opinião, são
importante para se ter um alto rendimento nos concursos.
Espero que a minha história possa ajudar você que está nesta
árdua batalha. Dá muito trabalho conseguir uma vaga no
serviço público, mas garanto que o resultado é muito mais
satisfatório do que o esforço despendido! Agradeço o convite
do Gustavo Henn, uma pessoa que eu admiro muito neste
universo dos concursos públicos em Biblioteconomia. Sem
mais delongas, vamos ao que interessa!
I. A PRIMEIRA
CONCURSOS

VITÓRIA

NO

UNIVERSO

DOS

Por ser de Brasília (terra dos concursos), acredito que começar
a estudar para concursos públicos foi algo meio que “natural”.
Apesar de não contar com dados estatísticos, é de
conhecimento notório que o mercado de concursos é muito
forte por aqui. Brasília é a sede do governo federal, logo, é
evidente que a oferta de cargos públicos é maior do que em
outros lugares.
Voltando à minha história, além da influência geográfica, tive
também muito apoio e suporte da minha família. Meu pai e
alguns tios já eram servidores, e sempre me aconselhavam que
ingressar em um cargo público era uma excelente carreira
profissional.
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Aos 16 anos eu ingressei para a graduação de Biblioteconomia
na Universidade de Brasília. A minha escolha pelo curso de
Biblioteconomia se deu por dois fatores:o primeiro é que eu
sempre gostei muito de ler. Na minha adolescência, era muito
comum eu ir na biblioteca pública (por incrível que pareça,
tinha uma aqui na minha cidade) e pegar emprestado diversos
livros. Eu gosto muito de ler nossa literatura brasileira. O
segundo fator foi mais “estratégico”. Como eu já disse, aqui
em Brasília é a “terra dos concursos”, e em muitos editais,
havia previsão para o cargo de bibliotecário.
Embora seja muito propagado por aí, não acredito que quem
passa em concurso seja uma pessoa que fica várias horas ao dia
sentado numa cadeira. É claro que deve haver intensa
dedicação, mas a minha convicção é de que quem estuda para
concursos deve ser o mais e ficiente e efetivo possível.
Quem me conhece do blog e das minhas análises no canal
“BibliothingsTube”, sabe que eu sempre bato na tecla de que a
quantidade de estudo não é o mais importante, e sim a
qualidade.
Muitas vezes a gente se depara com cursinhos, e até um certo
“censo comum” de vários concurseiros de que se deve estudar
pelo menos 10h por dia, e que para passar no primeiro
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concurso público deve-se estudar pelo menos 2 anos
ininterruptamente. Quantas vezes você já ouviu isso? Para
quem tem pouca experiência em concursos é muito
desanimador ouvir estas coisas. Muitas vezes, muitos desistem
no começo, por conta deste longo fardo. Eu, particularmente,
não acredito em nada nestas “falácias”. Há uma infinidade de
cursinhos preparatórios em todo o Brasil, e, por conta disso, há
muitos que fazem um trabalho sério e realmente querem levar
o aluno à aprovação; mas, também, são muitos os cursinhos
que estão mais preocupados com o lucro e com a fidelização
das pessoas aos seus planos. Pare um pouco para pensar na
imensa quantidade de cursinhos que lançam pacotes de cursos
(nada baratos) de 2 anos. Isso mesmo! 2 anos! Há cursinhos
que têm pacotes com períodos de tempo ainda maiores. Cabe
um questionamento aqui: será que tais cursinhos estão
realmente preocupados com sua aprovação, ou com o lucro
que você gera para eles?
O meu primeiro triunfo em concursos públicos não foi na área
de Biblioteconomia. Apesar de estar cursando a faculdade de
Biblioteconomia, consegui ingressar em um cargo de nível
médio. O concurso público em que eu fui nomeado é prova de
que qualidade é mais importante que quantidade. O ano era
2010 e eu estava no terceiro semestre da graduação. Como
ainda não trabalhava, eu aproveitava meu tempo livre para
fazer as minhas atividades da faculdade. No restante de tempo
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que sobrava, eu estudava algumas matérias básicas de
concurso. Em 2009 eu já havia feito algumas provas de
concursos, mas foi só para pegar experiência, nada sério. No
ano de 2010, em janeiro, saiu o edital do concurso da
Secretaria de Justiça daqui do Distrito Federal. Esse concurso
me interessou muito por vários fatores: o salário era muito
bom para nível médio, o que ajudaria bastante nas despesas da
minha casa, visto que minha família é constituída de 5 pessoas,
e só meu pai trabalhava na época; o concurso cobrava poucas
matérias, embora algumas fossem nada convencionais, como
por exemplo, política de assistência social; daria tempo de
estudar, pois no período entre edital e prova eu estava de
férias, e houve uma extensa greve na UnB.
A prova estava prevista para abril. E detalhe: foram mais de 35
mil inscritos. Aí você pode pensar: “Edital lançado em janeiro,
prova em abril, somente 3 meses de preparação, 35 mil
inscritos, e um candidato sem muita experiência que iria
estudar somente nas férias”. De acordo com o “senso comum”
de muitos cursinhos e candidatos, tinha tudo para dar errado,
né? Mas, contrariando o “senso comum”, essa história deu
muito certo!
No mês de abril, fiz a prova. Uns 2 meses depois saiu o
resultado final: fiquei em 4º, com 94 pontos de 100 possíveis!
Assumi meu primeiro cargo público em agosto de 2010, com
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18 anos, idade mínima para ingressar no serviço público. E de
quebra, para aumentar ainda mais a minha felicidade, a minha
mãe passou dentro da faixa do cadastro de reserva. Como ela
ficou algumas colocações abaixo de mim, ela foi nomeada um
ano depois. Como já havia dito antes, só meu pai trabalhava
em casa, e minha mãe vinha de seguidas frustrações em
concursos que ela não conseguia obter nota para passar. Nós
nos dedicamos tanto para este concurso, que foram aprovados
não um, mas dois membros da nossa família!
II. MINHA SEGUNDA GRANDE CONQUISTA
Após tomar posse no meu primeiro emprego, decidi não
estudar mais para concursos até terminar a faculdade, pois o
salário deste cargo era muito bom e eu tinha um horário
bastante flexível para poder estudar. No máximo, o que eu
fazia era olhar algumas questões de provas de
Biblioteconomia, mas sem muito compromisso, pois a
prioridade era terminar a faculdade. Fiquei neste ritmo durante
quase 3 anos. Neste período, não mantive os estudos para
concursos, e o meu foco ficou somente no meu trabalho e na
faculdade.
Depois de quase 3 anos nesse ritmo, decidi mudar de ideia e
voltar a estudar. Resolvi tomar esta decisão porque era um
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período de mudanças no governo daqui do DF, e o meu
ambiente de trabalho não estava tão bom quanto antes. Além
disso, a nova jornada de trabalho proposta poderia me
atrapalhar no restante da faculdade. Ainda não estou me
referindo aos concursos de Biblioteconomia, pois ainda não
havia concluído a graduação.
Apesar de recomeçar a estudar para concursos públicos, não
tive vida fácil. Quem já conta com alguma experiência sabe
que estudar para concursos é como ser um atleta: você pode até
voltar a competir em alto nível, mas vai ter que “ralar” muito
para chegar até lá. Quanto mais tempo parado, mais fora de
ritmo você fica. E comigo não foi diferente.
Comecei a estudar forte para o Concurso do Tribunal de
Contas da União (TCU), que seria em setembro de 2012. Fiz a
prova, mas não tinha grandes expectativas, pois era meu
primeiro concurso no “retorno”. Meu único objetivo era fazer
uma boa prova. Devido às matérias não muito convencionais e
uma prova discursiva dificílima, não consegui classificação
neste concurso. Mas isso não foi motivo para eu me abater,
pois eu continuei estudando e este concurso serviu muito para
eu “pegar ritmo”.
Dois meses depois, em novembro, eu fiz a prova do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10). Após fazer a
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prova do TCU, mudei o foco e passei a estudar e me dedicar
integralmente para este concurso. Apesar do pouco tempo (2
meses de preparação) e da mudança drástica da área de estudo
(Controle Externo para área jurídica), resolvi encarar o desafio.
Se a gente esperar uma “situação ideal” para fazer uma prova,
dificilmente vamos ter êxito. Geralmente, o tempo para a prova
é muito curto, ou então não temos o domínio da matéria.
Então, como fazer para se sair bem em uma prova? Na minha
visão, devemos compensar essas “lacunas” com uma forte
intensidade nos nossos estudos. Para se dar bem nos concursos,
uma das características que devemos ter é a capacidade de
adaptação, pois nunca iremos encontrar condições ideais para
fazer uma prova. E foi justamente isso o que eu fiz no
concurso do TRT 10. Mas, apesar de todos os esforços, fiquei
a 1 ponto de ter minha prova discursiva corrigida, e
consequentemente, obter classificação no concurso. Portanto,
mais um resultado negativo. Entretanto, o mais importante de
tudo, é que, mesmo após esse revés, eu continuei estudando
com mais força e mais intensidade.
Após o concurso do TRT10, saiu o do TJDFT (Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios). A prova seria em
março de 2013, e eu estava com muita expectativa neste
concurso, pois já estava estudando há um bom tempo e estava
muito confiante. Além disto, o edital abrangia muitas
disciplinas de Direito, tema que eu gostava e costumava ir bem
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nas provas. Quando fiz a prova, achei que tinha “arrebentado”.
Ledo engano. Eu não fui mal na prova, mas também a minha
nota não era suficiente para estar nas primeiras posições. Neste
concurso, eu fiquei na 544ª posição, o que não era ruim para o
cargo de técnico, mas eu iria atrasar minha nomeação em pelo
menos mais um ano e meio. Um dos motivos para ter ido mal
neste certame foi o desempenho de baixo nível na matéria de
português. Nas outras matérias eu fui bem, mas em português
eu fui traído pela minha autoconfiança nesta disciplina.
Confesso que fiquei um pouco decepcionado com minha nota
neste concurso do TJDFT, mas, mantive o controle e continuei
estudando.
O meu grande êxito veio na prova do Ministério Público da
União (MPU).O curioso deste concurso é que o edital foi
publicado na semana da prova do TJDFT, que eu falei no
parágrafo anterior. Além disto, a prova seria em maio (somente
um mês e meio de estudo) e as matérias eram bem diferentes
em relação às do TJDFT (eram matérias mais de cunho
administrativo). O que eu fiz? Analisei o edital, montei um
cronograma de estudos, e comecei a estudar um dia após a
prova do TJDFT. Eu já vinha de um bom ritmo de estudos (6
meses ininterruptos), mas não tinha tantas expectativas em
relação ao MPU, devido ao pouco tempo de estudos e a
mudança brusca de matérias. Mas resolvi encarar, afinal, era
uma oportunidade que se apresentava. A concorrência deste
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concurso foi absurda: quase 65 mil candidatos para 41 vagas,
uma demanda de 1.571 candidatos por vaga! Mas, apesar deste
número assustador, eu consegui fazer uma boa prova, errando
poucas questões (o que é muito importante em uma prova do
CESPE, pois uma questão errada anula uma certa), e fiquei em
uma posição maravilhosa, dado o alto nível das provas e dos
candidatos do MPU. Atingi a 10ª colocação, ficando somente 6
pontos atrás do primeiro colocado. Um detalhe importante para
fazer a diferença nesta prova foi intensificar os estudos em
português, matéria que eu tinha ido mal no TJDFT. Após 6
meses de estudos intensos e muitas frustrações, obtive uma
excelente colocação! No mês de agosto, comecei a trabalhar no
MPU.
III. A TERCEIRA APROVAÇÃO VEIO COMO UM RAIO
No MPU, apesar de ser um cargo de nível médio, consegui ser
lotado na biblioteca, pois estava quase finalizando minha
graduação, e era o local dentro da instituição que tinha mais
afinidade com o meu curso. Foi bom ter trabalhado na
biblioteca, pois serviu como uma espécie de “estágio” para
mim. Como você pode ter percebido, desde o terceiro semestre
da faculdade eu já era servidor. Por causa disto, eu não tive
oportunidade de fazer estágios em Biblioteconomia, a não ser
os supervisionados. Aprendi muito trabalhando na biblioteca
da PGR, e essa experiência me proporcionou aprender bastante
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sobre o trabalho de um bibliotecário. Foi trabalhando na PGR
que eu tive a ideia de fazer o blog Bibliothings, em que eu
compartilho algumas dicas sobre Biblioteconomia e também
sobre concursos públicos na área. Voltando à narrativa dos
concursos, dois meses após ter assumido o cargo de técnico no
MPU, surgiu mais uma oportunidade inesperada: em outubro,
foi lançado um novo concurso do MPU, só que agora para
nível superior. E o melhor de tudo é que tinha vaga para o
cargo de bibliotecário! Embora ainda não tivesse terminado a
faculdade, decidi fazer esta prova por alguns motivos: a minha
monografia estava quase finalizada; eu sabia bastante sobre as
matérias básicas, pois havia feito a prova do MPU
recentemente; e também porque eu já vinha analisando
algumas provas e conteúdos de Biblioteconomia há algum
tempo. Eu fiz esta prova com o intuito de fazer o meu melhor,
mas não imaginava que me sairia tão bem. Como era esperado,
quase gabaritei a prova de conhecimentos básicos, e fui muito
bem na de conhecimentos específicos. Como resultado, fiquei
em 4° lugar! Um ano depois, fui nomeado para o Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, local que eu trabalho
até hoje.
IV. NEM TUDO SÃO FLORES
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Quem conhece o blog e o canal do YouTube sabe que eu
sempre repito uma frase: “concurso se estuda até passar”. O
intuito desta frase é dar ênfase na persistência, na capacidade
de resiliência. Nós sabemos que o universo dos concursos
públicos é extremamente difícil. Não é uma regra geral, mas o
mais comum é que nós tenhamos muitos reveses antes de
conseguir alguma vitória. Veja um exemplo na minha história
de vida: tive de fazer várias seleções para poder “voltar ao
ritmo” dos estudos. Lidar com a frustração de estudar bastante
e não ser aprovado é um grande desafio.
Isto aconteceu comigo no ano de 2014, na prova do Tribunal
de Contas do DF (TCDF). Foi um concurso que eu tive
bastante tempo para estudar. As minhas expectativas para esta
prova eram as melhores. O órgão oferece uma possibilidade
muito boa de carreira, além do salário, que é um dos melhores.
Estes dois motivos foram os principais atrativos para fazer a
prova.
Eu me preparei bastante para este concurso. Cheguei até a
fazer a prova do concurso do CADE, que foi antes deste do
TCDF. Fiz esta prova como um “teste”, com foco apenas nas
questões de Biblioteconomia. Sem “levar a serio” esta prova,
consegui ficar em 7º lugar. Depois disto, pela forma que eu
vinha estudando, achei que seria uma “conseqência natural”
passar no TCDF dentro das vagas. Ledo engano. Apesar de
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conseguir classificar no TCDF, fiquei em 14º lugar, longe das
5 vagas previstas. Este revés me abalou um pouco, pois a
minha expectativa para esta prova era muito grande. Confesso
que fiquei alguns dias sem estudar por conta deste resultado.
Mas, falar sobre concursos no blog me deu uma motivação
extra para me recuperar e seguir em frente.
V. A MINHA ÚLTIMA CONQUISTA
Depois desta prova, fiquei basicamente exercendo meu
trabalho e cuidando do blog. Em dezembro de 2014 vim aqui
para o MPDFT. Eu continuei estudando, mas somente para me
manter com os conhecimentos atualizados para conseguir
manter as atividades do blog. Fiquei um ano nesse ritmo.
No final de 2015, foi lançado o concurso do TJDFT (Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Como eu já vinha
estudando a parte de Biblioteconomia, somado ao fato de ter
vasta experiência em provas anteriores, precisei “somente” de
um mês de estudos intensos para cobrir o restante do edital.
Como resultado desse esforço, consegui a minha melhor
colocação em concursos públicos até agora: 1º lugar!
O resultado saiu em abril deste ano e o concurso já está
homologado. Assim que eu for chamado, irei para lá começar
uma nova etapa da minha vida.
Apesar desta vasta
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experiência, ainda continuo estudando, pois ainda tenho
sonhos profissionais, e quero vencer também estes desafios.
DICAS
Nesta seção, vou compartilhar algumas dicas que foram muito
úteis para eu alcançar sucesso na minha trajetória. É claro que
o que eu vou falar não esgota o assunto, e talvez você até já
saiba ou pratique algumas destas atitudes. Mas, é sempre bom
compartilharmos nossas experiências. Desta forma, nós temos
a oportunidade de crescer e melhorar o nosso desempenho nos
estudos. Estas são as 5 atitudes que eu considero essenciais
para o sucesso de um concurseiro em Biblioteconomia.
1. Faça do estudo um hábito - Qual é a sua frequência de
estudos? Eu converso com muitas pessoas, e a maioria
delas me diz que não sobra tempo para estudar. Mas
quando nós paramos para analisar a nossa rotina,
vemos que perdemos muito tempo procrastinando em
atividades que poderíamos reduzir tranquilamente.
Algumas destas atividades são redes sociais,
videogames, televisão, etc. Não estou falando para
você abandonar estas coisas, pois ter tempo de lazer é
algo importante. Mas é necessário criar uma rotina em
que você tenha regularidade para estudar. Se eu
pudesse destacar duas palavras que são cruciais para o
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sucesso nos concursos públicos, são estas: hábito e
regularidade.
Para poder criar um hábito de estudos, você deve fazer
o seguinte: primeiro você deve determinar a frequência
dos seus estudos, se vai ser diariamente, ou três vezes
por semana, etc; feito isso, você deve separar um
período de tempo para executar a atividade de estudar.
Por exemplo, se você vai estudar diariamente, quantas
horas por dia você vai ser capaz de estudar? Uma
hora? Quatro horas? É você quem deve conhecer a sua
rotina e ser capaz de determinar um período de tempo
para estudar. O último passo para montar o seu hábito
de estudos é simples: Estude! Você já montou o seu
planejamento de dias e horários de estudo, agora é hora
de executar. No começo é difícil, pois você está criando
um novo hábito. Mas quando estiver estudando,
concentre-se somente nesta tarefa. Se possível, faça
medidas drásticas, como desligar o celular. Mas
coloque na cabeça que o período de estudo é sagrado.
Com o tempo, a resistência em estudar vai diminuindo,
e você será capaz de criar um novo hábito e executá-lo
com regularidade.
2. Não estude somente quando o edital for publicado Esta dica tem muita relação com a anterior, pois quem
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3.

tem o hábito de estudar não é pego de surpresa quando
o edital é publicado. Manter o hábito de estudar é uma
atitude muito inteligente, pois você não fica
sobrecarregado quando sai um novo concurso.
Geralmente, a maioria dos editais é lançada com 3
meses de antecedência em relação à prova. Quem não
está com com o hábito de estudar, quando se depara
com esta situação, sente-se pressionado, pois são
muitas matérias para estudar em no máximo 90 dias.
Para poder cumprir esta meta, muitos candidatos se
submetem a jornadas estressantes, e mesmo assim não
conseguem obter êxito.
Quando se estuda antes do edital, você adquire domínio
em uma disciplina, devido ao hábito. Caso haja a
cobrança de muitas disciplinas em um edital, você pode
estudar com menos frequência a matéria que tem mais
domínio, e dar maior prioridade às matérias que não
são o seu forte. Desta forma, você não se sobrecarrega,
e não precisa alterar drasticamente a sua rotina, pois
você já tem um hábito vencedor.
O que é melhor? Não ter hábito de estudo, e viver 3
meses insanos? Ou, ter o hábito de estudar pouco cada
dia, e estar preparado para a prova no momento em que
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ela chegar?
4. Seja organizado - Aqui, a palavra “organização” cobre
algumas facetas importantes na nossa trajetória:
cronogramas de estudo; horários; equilíbrio entre as
disciplinas.
Não adianta nada você estudar com uma intensidade
forte, se direcionar as suas energias de forma errônea,
desproporcional e desmedida. É muito importante
contar com um cronograma de estudos, pois este
servirá como um norte no seu processo de preparação.
Esta ferramenta será de grande ajuda para que você crie
o hábito de estudar com regularidade, além de “mostrar
o que deve ser feito” naqueles períodos de incerteza, os
quais você não consegue saber o que estudar. Quando
você for fazer o seu cronograma de estudos, tente
equilibrar os diversos assuntos e disciplinas, além do
tempo despendido para estudar cada uma.
Além de organizar os seus estudos, tente organizar a
sua vida como um todo. Ter tempo para estudar com
regularidade não é uma questão de acaso ou sorte.
Aquele período que você consegue ficar “pronto” para
estudar é somente consequência de uma vida
organizada. Para se ter uma ideia de como uma vida
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desorganizada pode minar muitos de nossos sonhos e
esperanças, veja este vídeo no YouTube: “O
desorganizado”.
Além de encontrar tempo e horário para o estudo, tente
procurar também um local adequado. Você deve ser
capaz de concentrar suas energias 100% para o que está
fazendo. Portanto, se você não conseguir estudar em
casa, procure um local mais apto para o estudo, como
uma biblioteca, ou um local em que você tenha certeza
de que não será incomodado. Além disto, não deixe que
distrações cortem a sua concentração e façam você
procrastinar.
5. Diversifique os seus estudos: Este item pode ser lido de
duas formas: estude todos os assuntos de
Biblioteconomia de forma equilibrada e; não estude
somente Biblioteconomia.
O primeiro caso é bem evidente: basta ver a imensa
quantidade de assuntos que os editais cobram na nossa
área. Uma vez, resolvi “dissecar” um edital para me
organizar melhor para os estudos; acabei me deparando
com 40 assuntos diferentes! Isso mesmo! 40 assuntos
só na parte de Biblioteconomia! Por isso que é muito
importante tentar estudar a maior quantidade possível
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de temas na nossa área. Se possível, faça um
cronograma específico só para os assuntos de
Biblioteconomia. Tente estudar todos os temas, até
mesmo aqueles que você não gosta muito. Do que
adianta estudar bastante um tema que você gosta, e
deixar de lado um outro que você não tem muita
afinidade, se os dois irão ser cobrados na prova? As
bancas se utilizam bastante do equilíbrio de assuntos
para elaborar suas questões. Por isso, é muito
importante você “saber de tudo um pouco”, visto que
cada assunto só vai cair em duas ou três questões na
prova inteira. Além de diversificar os assuntos, faça
variações também nas fontes de informação: utilize
livros, artigos de periódicos, slides, vídeos e todo o tipo
de fonte que você puder reunir. Tudo isto serve para o
nosso aumento de conhecimento.
Por outro lado, nem só de Biblioteconomia vivemos
nós concurseiros! É lógico que devemos estar “afiados”
na nossa área, entretanto, só uma boa prova de
Biblioteconomia não basta. A minha narrativa no
concurso do MPU é um exemplo de como fazer uma
boa prova de conhecimentos básicos é de suma
importância. É imprescindível manter no seu
cronograma de estudos matérias que são cobradas na
parte de conhecimentos básicos na maioria dos
208

concursos. Alguns exemplos destas matérias são:
Português, Informática, Direito Constitucional, Direito
Administrativo, Raciocínio Lógico, Legislação do
Servidor Público e as Legislações estaduais e
municipais. Uma boa prova na parte de conhecimentos
básicos pode ser o suficiente para passar dentro das
vagas, ao invés de “bater na trave”.
O desafio é este: diversificar as diversas matérias
juntamente com a Biblioteconomia, e dentro desta,
diversificar a maior quantidade possível de assuntos .
6. Resolva muitas questões: SEMPRE resolva questões.
Faça muitas questões. Se possível, faça milhares de
questões! Não, faça milhões de questões! Claro que eu
fiz esta brincadeira exagerada para mostrar a
importância da resolução de questões. Resolver
questões é uma ótima forma de estudar, pois traz
inúmeras vantagens: é possível medir o seu
desempenho nas diferentes disciplinas e assuntos; você
tem a chance de saber em que área está com fraco
desempenho, e tem a oportunidade de tentar melhorar;
dificilmente você errará de novo uma questão
semelhante; como a todo momento ocorrem novas
seleções, sempre é possível fazer questões atualizadas.
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A melhor forma de estudar resolvendo questões é
comentá-las e justificar a resposta. É um esforço
descomunal, mas vale muito a pena. Uma das
vantagens de se comentar muitas questões é que, além
do conhecimento adquirido, você conseguirá melhorar
a sua capacidade de leitura e pesquisa de informações.
À medida que os seus comentários forem aumentando,
a sua capacidade de filtrar as informações em um texto
irá crescer substantivamente. Ter esta capacidade é
muito importante, pois torna o seu estudo mais
eficiente. No seu livro “A prática do Serviço de
Referência”, Grogan nos diz que, metade do
conhecimento consiste em saber onde encontrá-lo.
Saber “separar o joio do trigo” dentre as milhares de
informações é um grande diferencial para a sua
aprovação.
Chegamos ao fim da narrativa e das dicas. Espero que a minha
história sirva de motivação e que as dicas possam lhe ajudar a
conseguir a sua tão sonhada vaga em um cargo público.
A trajetória não é nada fácil. Embora seja difícil, se você tiver
disciplina, bons hábitos, método e força de vontade, você será
capaz de chegar ao seu objetivo. Não desista, pois aquilo que é
penoso para ser conquistado traz uma grande recompensa.
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Caso você queira mais dicas de concursos público em
Biblioteconomia, acesse o site Bibliothings e o canal
BibliothingsTube. Esperamos você de braços abertos!
Um abraço a todos!
SUCESSO!
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14. Concursando... AFF ! | Laura Fisher

Entendo que o início da minha trajetória como bibliotecária
aconteceu na escolha do curso. Muitas pessoas me perguntam
o motivo da escolha pelo Bacharelado em Biblioteconomia. A
verdade é que sempre gostei de ler e pesquisar. A ideia de
trabalhar com essas duas coisas me agradou. Além disso,
cresci em uma pequena cidade no Estado do Mato Grosso do
Sul, chamada Ladário. Uma cidade que cresceu para dar
suporte à Base da Marinha do Brasil. Meu falecido avô serviu
nessa Base. Eu acordava e corria para a frente da casa, onde
todos os dias eu via pessoas fardadas irem trabalhar na Base, o
que enchia meus olhos de alegria e o coração de sonhos. Então,
quando chegou o momento de escolher a faculdade, nada mais
natural do que eu consultar e sondar a situação da Marinha. E
em um cartaz de concurso de ingresso minha mãe viu vaga
para “BIBLIOTECONOMIA”.
Posso afirmar que a escolha da profissão a seguir esteve
associada a sonhos e prazeres. Acho que justamente por isso
amo o que faço.
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I. A Faculdade
Os obstáculos podem existir, mas se eles forem menores que
os seus sonhos, sua determinação e vontade, serão sempre
superados e servirão como aprendizados e crescimentos.
Passei na faculdade com 17 anos, no final de 1999, no curso de
Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), localizada em Florianópolis (SC).
Nessa época precisei me mudar para a Capital Catarinense e
dividir apartamento com outras duas estudantes. Como não
tinha recursos financeiros para comprar todos os livros
indicados nas aulas, a Biblioteca era uma grande amiga! Assim
que iniciavam as aulas ou os professores passavam trabalhos,
eu corria para a Biblioteca para pegar os livros antes que
acabassem. De uma forma resumida a limitação de recursos
financeiros, que era para ser um obstáculo na minha formação,
me impulsionou no estudo e nas leituras. Eu estava sempre
carregando livros para cima e para baixo, lendo e estudando.
A limitação de recursos também não me impediu de participar
de Encontros de estudantes e Seminários. Como eu não tinha
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como arcar com os valores para inscrições e viagens, logo
estabeleci amizades com professores e secretários. Esses
contatos me ensinaram a pedir verbas para financiamento de
grupos de estudantes nos eventos. Aprendemos como alugar
ônibus e nos organizamos de forma a viabilizar as
participações. Outro aspecto que contribui muito para minha
evolução profissional foi o interesse em estagiar.
Ao término da faculdade me casei e no último semestre
engravidei, porém durante a gravidez e amamentação continuei
estudando. Conclui a faculdade em 5 anos. A colação de grau
foi no início de 2005, momento em que recebi o tão sonhado
certificado de conclusão.
Então me inscrevi no primeiro concurso, para auxiliar de
biblioteca da Fundação Universidade Regional de Blumenau
(FURB). Com um bebê, casa, marido e a vida adulta, grande
parte dos meus estudos foram em casa mesmo refazendo
questões de provas anteriores de concursos. E passei!

II. O Primeiro Concurso
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No período de 7 de novembro de 2005 a 29 de fevereiro de
2008 trabalhei como auxiliar de biblioteca na FURB. Uma
biblioteca incrível! A melhor em que trabalhei até hoje! Um
prédio separado na Universidade, exclusivo para a Biblioteca e
estruturado em 5 andares. Cada serviço era realizado por um
Setor específico, com profissionais bibliotecários e auxiliares
experientes e capacitados. Durante esse período trabalhei no
empréstimo e devolução, no serviço de referência e no setor de
aquisição de materiais. O salário não era alto, comecei
ganhando R$ 765,09 e ao final ganhava R$ 1.280,00. Porém o
aprendizado foi enorme. E o maior ganho para minha vida foi
em relação ao meu filho. Ele cresceu correndo pela Biblioteca,
lendo os livros infantis lá disponíveis. Hoje, meu filho tem 13
anos, adora ler, lê livros rapidamente e sonha em ser escritor.
Um sonho bastante audacioso na situação atual do país, mas
me sinto orgulhosa dele. Apesar de gostar muito de trabalhar
na FURB, continuei estudando.
Na FURB conclui a minha primeira pós-graduação em “Gestão
do Conhecimento Aplicada aos Negócios Competitivos”.
Como funcionária, consegui um bom desconto no curso e essa
foi outra vantagem. Ao concluir a pós-graduação me inscrevi
no concurso para Bibliotecário da Fundação Indaialense de
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Cultura (FIC) e passei em primeiro lugar. Obviamente que
desde que ingressei no primeiro concurso, nunca parei de fazer
concursos. Você não pode parar! Deve continuar fazendo
provas para não perder o ritmo, para continuar conhecendo
suas dificuldades e as novas exigências das organizações, que
estão sempre mudando. A base do meu estudo sempre foi fazer
provas. Não fiz curso preparatório para nenhum dos concursos
até 2017. Eu estudava sozinha em casa. Com frequência
dormia com livros por cima de mim.

III. O Segundo Concurso
Em 6 de março de 2008 fui admitida como Chefe da Biblioteca
Pública da cidade de Indaial/SC.

De fato era a terceira

mudança de casa e cidade depois de formada.
Trabalhar como bibliotecária, chefe de uma Biblioteca Pública,
lotada em uma Fundação Cultural! Não sei se consigo
expressar a alegria que senti. Era a oportunidade de colocar em
prática anos de estudo, experiências e criatividade. O salário?
Por volta de R$ 1270,00. Infelizmente esse foi o motivo de eu
ter pedido exoneração em 7 de outubro do mesmo ano, pois
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outras oportunidades financeiras melhores surgiram e eu
precisei pensar em minha família.
A Biblioteca precisou ser reorganizada em relação ao espaço
físico e acervo. Porém, no pouco tempo que fiquei consegui
criar e implementar meu primeiro projeto “Emília vai à
Escola”. Como infelizmente existia rivalidade política entre a
Prefeitura da Cidade e a Fundação Cultural, as escolas
municipais sofriam com a limitação de recursos. A prefeitura
não custeava transportes públicos para o deslocamento das
crianças até a Biblioteca. Então os projetos de incentivo à
leitura não evoluíam nos objetivos.
O “Emília vai à Escola” foi muito bem sucedido porque
invertemos o pensamento: se as crianças não podem ir até a
Biblioteca, então a Biblioteca vai até as escolas. Escrevemos
uma matéria para o jornal da cidade pedindo para as escolas
interessadas em receber a Emília ligarem para se inscreverem
no projeto. E foi uma adesão enorme. Até mesmo escolas das
cidades vizinhas ligaram para se inscreverem. Eu, vestida de
Emília, produzida com a ajuda dos colegas da Fundação
Cultural e em um carro da FIC, acompanhada por colegas da
Biblioteca, visitei durante uma semana, todos os dias, uma
escola no período da manhã e outra no período da tarde, com
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contação de histórias do Monteiro Lobato. O projeto foi
certificado

pelo

Ministério

da

Cultura

e

atendeu

aproximadamente 1300 crianças.
IV. SENAC Blumenau – Celetista
Ainda em julho de 2008 passei em um processo seletivo do
SENAC como celetista. Assim que sai da FIC assumi o cargo
de chefe da Biblioteca do SENAC Blumenau, onde permaneci
até 28 de março de 2009. Nesse processo seletivo o que contou
mais foi a experiência adquirida na área e o comportamento e
visão profissional. Também não permaneci por muito tempo.
O SENAC me ofereceu o mesmo salário que eu recebia na
FIC, porém por 4 horas de trabalho. No SENAC acompanhei a
implantação do Sistema Pergamun e consegui promover o
projeto “Troca-troca de livros”. O projeto recebeu cobertura
jornalística dos principais jornais, como o “Bom Dia Santa
Catarina”. Durante o projeto os cidadãos de Blumenau
poderiam levar livros já lidos para a Biblioteca e trocar com
outra pessoa por outro livro.

V. UNIASSELVI – Contrato CLT
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No período de 23 de março de 2009 a 20 de maio de 2009
trabalhei na UNIASSELVI, como chefe das duas Bibliotecas
do Campus Blumenau, com ênfase na preparação para
inspeção do MEC. O salário estava em torno de R$ 1.700,00.
Experiência com inspeção bem interessante. Também foi um
cargo de maior responsabilidade e proporção, uma vez que eu
respondia por duas grandes bibliotecas universitárias. O tempo
foi curto, pois felizmente passei no concurso para oficial da
Força Aérea Brasileira, na segunda tentativa.
O estudo para ingresso nesse concurso ainda era o de fazer
provas anteriores. O livro “Biblioteconomia para Concursos”
foi meu grande amigo. Uma das melhores aquisições. Como
não tinha muito tempo para estudar, tendo de conciliar
trabalho, casa, marido e filho, o livro me ajudou bastante, pois
ele não apenas traz as questões, como no final comenta uma a
uma. O livro é dividido por matéria. Até hoje uso esse livro em
meus estudos.
 VI. O Terceiro Concurso!
O ingresso na Força Aérea Brasileira (FAB) ou Aeronáutica,
como Oficial do Quadro de Apoio Complementar, na
especialidade de Biblioteconomia não foi fácil, como muitas
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conquistas na vida também não são. Primeiramente porque eu
fiquei em sétimo lugar na colocação inicial e eram quatro
vagas. No decorrer do processo, entrei entre os quatro
finalistas.
O primeiro desafio foi ficar três meses em Belo Horizonte,
longe do meu filho, para cumprir a etapa do curso de
formação. Essa etapa incluiu também a superação dos limites
físicos, como dormir muito pouco, praticar atividades físicas
intensas, comandos militares, aulas teóricas, de prática de tiro,
acampamento, entre outros. Claro que essas experiências, que
na época foram difíceis, hoje são histórias para contar, motivos
de boas risadas e de orgulho da superação.
O outro aspecto difícil foi ser transferida para trabalhar no Rio
de Janeiro. Uma cidade que todos falavam como muito
perigosa.
O salário na aeronáutica compensava tudo isso. Permaneci na
Força no período de 8 de junho de 2009 a 5 de junho de 2017,
8 anos, e o salário variou de aproximadamente R$ 5 mil para
R$ 8 mil. Quanto a atuação profissional, assumi a chefia de
quase 5 Seções e participação em dois grupos de trabalhos ao
mesmo tempo. Demorou dois anos até oficialmente eu assumir

220

a chefia da Biblioteca do Instituto de Cartografia Aeronáutica
(ICA), no qual contribui com o projeto de reestruturação do
espaço físico da Biblioteca, separação dos serviços da
Biblioteca e do Arquivo geral, criação de uma Divisão de
Pesquisa, certificação da Seção de Instrução, entre outros. Por
outro lado, como retribuição, a Aeronáutica me custeou o
MBA em Gerenciamento de Projetos na Fundação Getúlio
Vargas. Os conhecimentos adquiridos no MBA contribuíram
muito para a estruturação dos

projetos na área de

Biblioteconomia e Gestão da Informação, em que eu estava
envolvida.
Em 2014 assumi o cargo de Chefe da Biblioteca do
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). No
DECEA também coordenei a reforma da Divisão de
Documentação e da Biblioteca. Também participei da criação e
implementação da Rede de Bibliotecas Integradas do Comando
da Aeronáutica (Rede BIA) e da criação e implementação da
Rede de Unidades de Informação do DECEA (REUNI). A
REUNI foi um dos maiores desafios profissionais, pois exigiu
muita dedicação e atenção. O software de gestão foi instalado
nas bibliotecas das Organizações subordinadas ao DECEA em
Recife, Manaus, Brasília, São José dos Campos (SP) e em três
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Organizações

no

RJ.

O

efetivo

dessas

bibliotecas,

bibliotecários e auxiliares, foi capacitado no uso do software e
os serviços foram padronizados com a criação de uma Norma.
O sonho não acabou e continua sendo maior que qualquer
obstáculo. Enquanto meus passos forem orientados por Deus e
protegidos por Ele, continuarei estudando e buscando novas e
desafiadoras experiências como profissional da informação e
bibliotecária! O amor pela profissão, a fé em Deus e o foco nos
objetivos e valores da vida nos guiam no caminho a percorrer.
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15. Vá atrás do que acalma o seu coração | Suzane
Lima

Quem sou eu
Meu nome é Suzane, tenho 26 anos e me formei em
Biblioteconomia em 2011 pela Universidade de Brasília.
Ainda em 2011 passei no concurso do Sebrae DF, onde
comecei a trabalhar no ano seguinte. Em 2014 passei no
concurso do IBGE, que tem sua sede no Rio de Janeiro, onde
moro até então. Sou blogueira no Biblio Concurseiros, e lá
compartilho dicas e conteúdo de concursos para bibliotecários.
Vou contar minha trajetória como biblio concurseira e
compartilhar dicas sobre o que aprendi nessa trajetória. Vamos
lá!
Concurseira Viajante
Tornei-me biblio concurseira quando cursava o 7º semestre de
Biblio, resolvendo provas anteriores e me inscrevendo para
quase todos os concursos que apareciam na nossa área. Antes
mesmo de me formar, me transformei em uma concurseira
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viajante, fazendo concursos em outras cidades do Brasil, já que
nunca tive muito apego por Brasília e tinha vontade de morar
em uma cidade litorânea. Meu primeiro concurso fora de
Brasília foi em Natal. Depois veio Florianópolis, Porto Alegre,
Natal de novo, São Paulo e, por fim, Rio de Janeiro, onde vim
parar.


Não pense que ser concurseiro viajante é coisa pra quem
“pode”. Na minha primeira viagem eu ainda tinha salário de
biblio estagiária, responsabilidade com as contas de casa e
nenhum auxílio financeiro dos meus pais. No meu blog há uma
postagem com ótimas dicas pra quem não tem apego à cidade
onde mora e também quer ser um concurseiro viajante. Se
interessou? Dá uma olhadinha lá!
Rotina de estudos
Comecei a estudar para concursos de Biblio sem uma rotina

definida. De vez em quando resolvia provas anteriores para ter
uma noção de como elas eram e de qual conteúdo era cobrado.
Fazendo isso constatei que:
• o conteúdo cobrado e a dificuldade da prova varia de acordo
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com a banca organizadora;

• há livros, artigos e assuntos que são mais cobrados do que
outros;
• as bancas organizadoras fazem questões muito parecidas e às
vezes iguais em provas diferentes.

Depois dessas constatações eu mesma fiz uma lista de
exercícios apenas com questões do Cespe, banca que eu
considero uma das mais difíceis em provas de Biblio. Para
isso, baixei várias provas anteriores do Cespe no site PCI
concursos, organizei as questões por assunto em um arquivo e
o formatei como uma apostila.
Assim, organizei meu fluxo de estudo da seguinte maneira:
1. ler e fazer fichamento da bibliografia cobrada em um
assunto específico;

2. fazer todos os exercícios daquele assunto na minha apostila;

3. pesquisar o conteúdo do que foi cobrado nos exercícios e
não foi contemplado na bibliografia.

No segundo semestre de 2011 aconteceu uma sequência um

pouquinho dramática na minha vida: me formei e estava sem
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minha pequena, mas importante, remuneração do estágio, fui
assaltada, perdi o namorado. Morava com minha mãe e não
havia bibliotecas perto de casa para estudar. Minha mãe
também não trabalhava e, embora sempre tenha me apoiado
nos estudos, me interrompia um pouco enquanto estava
estudando. Sem falar nos gatinhos, sempre subindo nos
cadernos e exigindo atenção. Cursinho pra concursos? Tinha
dinheiro não.
Mas o jeito era estudar ou estudar. Nessa época, minha mãe e
eu contávamos com a ajuda da minha irmã, que já era uma
bibliotecária concursada. Mas eu não queria e nem podia me
apoiar nela e, muito pelo contrário, deveria além de me
sustentar, ajudá-la a manter a nossa casa.
Assim, muito decidida, organizei minha rotina, considerando
os estudos, exercícios físicos, afazeres de casa, lazer, tempo
pra dormir, etc. Sim, tudo incluso! Isso porque é comum que
planejemos uma rotina de estudo sem levar em consideração
que somos seres humanos, com necessidades fisiológicas e
sociais. Não conseguindo cumprir essa rotina, podemos nos
sentir desmotivados e incapazes. Acho louvável quem
consegue se dedicar só aos estudos, mas reconheço não ter
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tanta disciplina assim e, principalmente, tanta capacidade de
concentração por horas seguidas. Foi por isso que organizei e
cumpri minha rotininha camarada, que era mais ou menos
assim:
07:00-08:00 – Acordar e lanchar

08:00-10:45– Estudar

10:45-11:00 – Entrar no Facebook e conferir e-mails

11:15-12:00 – Fazer almoço

12:00-13:00 – Almoço e soneca
13:00-14:00 – Afazeres de casa
14:00-17:00 – Estudar

17:00-18:30 – Caminhada

18:30-20:00 – Tempo livre

20:00 – Estudar até o sono bater
Enquanto estava estudando, colocava um tampãozinho de

ouvido da Nexcare pra não me distrair com o barulho da rua e
avisava à mamãe, que se esforçava para não interromper. Os
gatos ficavam por ali assim, mas acabavam dormindo e não
atrapalhando tanto. Na época não tinha internet em casa e
muito menos celular com WhatsApp, mas se tivesse,
certamente colocaria meu celular em modo avião.
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Moral da história: planeje sua rotina de acordo com o que você

vai conseguir fazer. Não se prive demais, para não acabar
desistindo e achando que você não é capaz. Se no final sobrar
só uma hora de estudo por dia, por exemplo, já são 7 horas de
estudo por semana e muita coisa aprendida em um mês. Caso
tenha que estudar em casa, converse carinhosamente com as
pessoas que por acaso possam te interromper. Use os recursos
que tem e que dão certo com você para tentar se concentrar.
Primeira aprovação e primeiro emprego
Muito antes do que esperava, 4 meses após começar a seguir

essa rotina de estudos, passei no concurso do Sebrae-DF e dois
meses após a aprovação comecei a trabalhar. Nesses dois
meses pós-aprovação e antes de começar a trabalhar, quebrei o
pé e parei totalmente de estudar. Isso porque, embora estivesse
em casa, não conseguia arrumar posição confortável pra
estudar por causa do gesso na perna. Sabendo que já ia
começar a trabalhar em breve, relaxei com os estudos.
Para entrar no Sebrae DF é preciso fazer concurso, mas o
regime de trabalho de lá é regido pela CLT. É claro que isso
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tinha suas vantagens, como FGTS, um ótimo vale-alimentação,
plano de saúde, alguns auxílios, etc. O salário também era
razoável. Eu era a única bibliotecária em uma biblioteca
pequena e aprendi bastante por ter que trabalhar com a parte
administrativa, técnica e de atendimento de uma biblioteca.
Mas além de fazer todos os serviços relacionados à biblioteca,
também fazia otras cositas más que configuravam desvio de
função. Ou seja, de longe esse era o meu emprego dos sonhos.


Por um lado, adorava a autonomia que tinha para gerir a
biblioteca, a possibilidade de inovar, os clientes que atendia
com todo amor, fazer cursos na área de empreendedorismo,
viajar de vez em quando pra me aprimorar na área, os colegas
de trabalho que conheci e viraram amigos. Por outro lado,
havia muito drama desnecessário para erros pequenos e pouco
reconhecimento para acertos grandes. Além disso, o salário era
razoável, mas não pra vida toda. O ambiente era hostil e
imprevisível. Pressão, prazo, metas, reuniões desmotivadoras,
medo e vontade de sair aumentando a cada dia.
Assim, um pouco desesperada, continuava estudando e, é
claro, fazendo concursos, mas sabia que teria que me esforçar
muito mais do que aquilo para passar e ser chamada.
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 Biblio blogueira
Num belo dia um livro na estante da biblioteca me chamou a
atenção: era “A Startup de $100”, de Chris Guillebeau. Esse
livro conta casos de pessoas bem sucedidas que trabalham com
o que gostam. Não é mais livro sobre milionários de sucesso,
mas sobre pessoas que ganham o suficiente para ter qualidade
de vida e viajar, sem abrir mão de sua dignidade por causa do
trabalho. A fórmula dessas pessoas é trabalhar com coisas que
fazem sentido para elas, que não necessitem de um
investimento alto (por isso startup) e que lhes deem uma renda
satisfatória.
Mas calma! Em Brasília, quando você pergunta pra uma

criança de 5 anos o que ela quer ser quando crescer, a resposta
é certa: servidor público. Casais se separam porque um foi
aprovado e o outro não. Ali, reina a crença de que não há
alegria possível para além de ser regido pela Lei n.º 8.112.
Sendo assim, não pense que eu larguei tudo e fui trabalhar com
minha própria startup!
Se por um lado o livro despertou a empreendedora que há em
mim, por outro a concurseira que havia em mim continuou
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existindo. Assim, unindo a empreendedora com a concurseira,
surgiu a ideia de um blog, onde poderia comercializar a
apostila que eu já havia preparado e também oferecer conteúdo
de qualidade e gratuito para outros biblio concurseiros como
eu.
Até me passou um pensamento mesquinho de que não seria

esperto eu compartilhar conhecimento com a “concorrência”.
Mas, vejam bem, eu não poderia ter todas as vagas de todos os
concursos

para

mim.

E

pra

compartilhar

qualquer

conhecimento eu teria que aprendê-lo antes. Foi assim que
cheguei à conclusão de que ajudando aos outros também
estaria ajudando a mim mesma. E foi o que aconteceu.
Na minha experiência com o blog vi que a gente aprende muito

mais do que ensina quando começamos a compartilhar dicas e
conhecimento. Ficamos mais engajados e naturalmente mais
informados sobre o assunto. Além do aprendizado, ainda
ganhei um dinheirinho com as vendas da apostila e, sete meses
depois, veio a primeira aprovação.
Enfim Biblio Concursada
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Fiz o concurso do IBGE no final de 2013. Em fevereiro de
2014, o resultado: fiquei em 3º lugar e eram só duas vagas.

Desesperar? Claro que sim! Mas depois me acalmei pois
sabemos que a fila dos concursos públicos muitas vezes anda.
Só não esperava que, três meses depois, as três primeiras
colocadas fossem nomeadas de uma vez só. Vim pro Rio com
a coragem e a cara e aqui estou desde então.
Para sempre concurseira?
Acho louvável, mas confesso não ser assim, o concurseiro que

passa, é aprovado e nomeado e continua estudando com o
mesmo afinco de antes. Faz dois anos que estou aqui e sinto
que a fase de curtir minha nova vida ainda não passou. Parei de
estudar pra concursos e tenho horror só de ouvir falar em Lei
8.666. Com isso, é claro, o ritmo do blog ainda não voltou ao
que era antes.


De longe tenho vontade de ficar no serviço público pro resto
da vida. Sim, é isso mesmo que você leu e não estou querendo
polemizar. Provavelmente eu volte a fazer concursos para
tentar outra instituição, mas tenho a sensação de que não fui
feita para o ambiente corporativo. E olha que eu amo ser
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bibliotecária e ainda tenho a sorte de trabalhar com
atendimento, que é o meu trabalho preferido e que faço muito
bem, sem modéstia. Por isso não estou desesperada pra cair
fora, mas estou começando a sentir que meu lugar não é aqui e,
possivelmente, nem será em outra biblioteca. Pode ser que eu

esteja enganada? Pode! Mas do mesmo jeito que a
empreendedora e a concurseira que existem em mim se uniram
pra que eu chegasse até aqui, a empreendedora e a hippie que
existem em mim também podem se unir pra montar um
restaurante natural à beira da praia ou algo assim. Gosto do
fato de ter muitas possibilidades e não ter necessidade de me



apegar a nenhuma delas.
Agora sou muito grata por ser servidora pública, pois é aqui
que eu queria estar há alguns anos.


Vá atrás daquilo que acalma o seu coração
Como bibliotecária, só trabalhei no Sebrae DF e, agora, no

IBGE. Mas como biblio estagiária passei por diversas
instituições
competentes,

públicas

e vi muita coisa boa: equipes

bibliotecas

bem

posicionadas,

ótima

infraestrutura. Também vi muita coisa desmotivadora: falta de
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recursos, pessoas desequilibradas, clima tenso no trabalho,


instalações precárias, colegas desatualizados na profissão, etc.
Ser servidor público pode ser muito gratificante dependendo
do lugar em que você trabalha e se você se identifica com ele.
A maior “sorte” do biblio concurseiro é não estar fadado a
ficar o resto da sua vida no seu primeiro emprego público, caso
ele não queira. Saindo um concurso melhor (e melhor não quer
dizer aquele que paga mais), então a gente faz, a gente passa e
a gente muda! Afinal, a gente estuda tanto pra quê?


O serviço público às vezes não é o mar de rosas que dizem por
aí. Mas sabemos que instituições privadas podem ser muito
piores. E é por isso que digo que não me ambiento bem no
ambiente corporativo como um todo.


Sou muito piegas e costumo dizer que o certo a ser seguido é
aquilo que acalma o nosso coração. Se imagine servidor
público no futuro. Isso acalma o seu coração? Sim? Então vá
atrás disso. Não? Então olhe para si de novo e tente se
enxergar no futuro em uma posição que acalma seu coração.
Não vale dormir e ver séries porque você terá contas para
pagar. Faça um exercício de autoconhecimento para entender o
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que você realmente quer fazer. Todo trabalho terá seu lado
negativo e positivo. Quais são as suas prioridades? Se ser
biblio concursado é realmente o que te motiva, espero aqui ter
te inspirado, motivado e informado para que você vá atrás
disso.


Desejo toda sorte aos meus colegas de profissão e um trabalho
que lhes acalme o coração!
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nomeada nos concursos do Magistério da Prefeitura do Rio de
Janeiro, auxiliar de cartório, técnico judiciário, analista
judiciário e oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, técnico superior em Biblioteconomia da
UERJ e analista judiciário especializado em Biblioteconomia
do TRE-RJ.
Suzane Lima
Formada em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília
em 2011. Como boa cidadã do DF, estuda e faz concursos
desde que se entende por gente. Depois de muitas reprovações
e de algumas aprovações sem passar nem perto, foi aprovada
finalmente em 1o lugar no concurso do Sebrae-DF, onde
trabalhou de 2012 a 2014 como bibliotecária, e em 3o lugar no
concurso do IBGE, onde trabalha desde 2014 até então. Criou
o blog Biblio Concurseiros em 2013, que está meio parado
desde que mudou pro Rio de Janeiro e começou a curtir a vida
como se não houvesse amanhã. Reza a lenda, entretanto, que o
blog vai voltar à ativa ainda nesse ano.
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Talita James
Graduação em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília
(2006). Pós Graduação em Gestão do Conhecimento pela A
Vez do Mestre (2014). Trabalha desde 2015 no Supremo
Tribunal Federal, depois de já ter passado pelo Instituto
Nacional de Traumatologia e Ortopedia (2010), Fundação
Alexandre de Gusmão (2010-2013), Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (2013-2014) e Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (2014-2015), e aprovada em vários
outros concursos neste meio tempo. Apaixonada pela
biblioteconomia, concursos, organização e música. Carimba
livros e a própria pele.
Thalita Gama
Formada em biblioteconomia pela UFRJ, com pós em gestão
de documentos e informações, é servidora federal e desde 2013
trabalha com foco em concursos públicos através do site Santa
Biblioteconomia. Elabora materiais e é professora de cursos
online e presenciais.
Wesley Leite
É formado em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília
(UnB). Está cursando especialização em Gestão de
Documentos Jurídicos. Entre 2010 e 2013 exerceu o cargo de
Técnico em Assistência Social, na Secretaria de Justiça do
Distrito Federal. Exerceu o cargo de técnico do MPU na
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Procuradoria Geral da República (PGR), de 2013 a 2014,
atuando na biblioteca desta instituição. De 2014 até hoje,
exerce o cargo de Bibliotecário no Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios (MPDFT), sendo chefe substituto
do Setor de Referência da biblioteca. É o idealizador e
administrador do Blog Bibliothings e do Bibliothings
Concursos. Possui ampla experiência em concursos públicos,
sendo aprovado em diversas seleções, tanto de nível médio,
quanto de nível superior.
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