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INTRODUÇÃO
Olá pessoal! Tudo bem?
Para ficar claro, digo logo que não
sou nenhum gênio ou pessoa de mente
privilegiada como alguns dizem, mas apenas
um ser humano como você ou qualquer outra
pessoa,
que
teve
um
diferencial:
desenvolvi técnicas e métodos corretos
de estudos para concurso público,
reduzindo meu tempo para a aprovação.
Estou aqui, justamente, para
ajudar você a DECOLAR NOS ESTUDOS e
obter o mais breve possível sua
aprovação.

CLIQUE AQUI

Tomei posse em 07 cargos por concurso público, iniciando como soldado até
chegar a Juiz de Direito. Passei também em alguns concursos “antes do tempo”
como para Delegado de Polícia do RN, PB e PE (entre o 4º e 8º período da faculdade),
em mais 02 de cargos para Oficial de Justiça Federal (no 8º período) e em um concurso
para Promotor de Justiça e outro para Juiz de Direito, assim que terminei a faculdade,
cargos que não pude assumir, pois precisava ter 03 anos de prática jurídica. Aprovado
também em vários outros cargos como descrito ao final.
Mas antes de desenvolver minhas técnicas de estudos e conseguir esses
resultados, “COMETI TODOS OS ERROS” que um concurseiro não devia cometer.
Para que você também não erre, selecionei 05 desses ERROS.
LEMBRE-SE!
O 1º PASSO de todo concurseiro de sucesso é aprender o que não fazer (evitar
ESTUDAR ERRADO) para só depois aprender todas as técnicas adequadas de estudo
que apresentarei em outro e-book e em vídeo aulas.
Para acompanhar basta me seguir nas redes sociais clicando abaixo:

profdouglassilva

prof.douglassilva

prof.douglassilva
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1º GRANDE ERRO
Em primeiro lugar, vejamos o
contexto em que me encontrava
quando iniciei no “mundo dos concursos
públicos”. Estudante oriundo de escola
publica, com nenhum concursado na
família, com filhos e tendo que conciliar
trabalho com estudo. Assim, realmente,
não era muito fácil achar que tinha
condições de ser juiz concorrendo com
outras pessoas que não tivessem esses
“obstáculos”.

CLIQUE AQUI
Dessa forma, foi por não ter acreditado em mim no início, subestimando minha
capacidade, achando que os outros eram sempre melhor do que eu, seja porque alguns
não trabalhavam e tinham mais tempo para estudar, seja porque eram oriundos de
escolha particular, que fiquei 07 anos sem iniciar um curso superior. Somente aos 25
anos é que comecei a cursar Direito. Mesmo assim (mantendo em parte o 1º grande
erro), tinha como meta ser apenas Técnico do TRF (que é um cargo excelente, claro),
acreditando que não poderia ir além disso (Ex.: ser juiz, promotor, delegado, etc.), pois,
casado, com filhos, trabalhando e estudando e oriundo de escola pública, certamente
“não teria condições de concorrer” com alunos de escola particular, sem filhos e que
só estudavam (esse era meu pensamento).
Esse foi meu grande engano, desenvolvi formas de estudar direito
(corretamente), com métodos e estratégias adequados, otimizando tempo e o conteúdo,
percebendo após alguns meses que, às vezes, 02h de estudo por dia (se estudados de
forma correta) pode ser melhor do que 08h do seu concorrente, ainda que você
trabalhe e estude, tenha filhos e seja oriundo de escola pública.
Nesse passo, acredito que decolei nos estudos. Já no fim do 1º ano da faculdade,
passei para Técnico do Banco Central – BACEN, em seguida, no fim do 2º ano, fui
aprovado em 1º lugar para Técnico do TRF 5º e, mesmo sem ter chegado à metade do
curso superior, passei para Delegado de Polícia, sendo que na primeira fase fiquei em 14º
lugar.
A partir daí, foi que comecei, realmente, a acreditar em mim, superando esse meu
1º grande erro, passando por diversas outras aprovações (vou contar mais adiante os
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detalhes de como foi cada uma delas) até chegar a passar, mais uma vez, e em 1º lugar,
para Juiz de Direito.
Portanto, se você também cometeu ou está cometendo esse mesmo erro que eu,
acorde, levante a cabeça, acredite em você, siga em frente e faça sua parte que a
aprovação será fase certa na sua vida.
Aprenda como estudar para concurso público que chegará tão longe quanto
cheguei e estou aqui para passar tudo que aprendi durante toda essa trajetória.

2º GRANDE ERRO
Já ouvi dizer que passar em
concurso público é como se fosse seguir
um percurso que se tem que fazer de
um lugar para outro, isto é, estudar para
concurso é como se fosse, por exemplo,
querer sair de Belo Horizonte/MG e ir
até São Paulo/SP (a distância, se mais
longe ou mais perto, depende do cargo
que você quer chegar).

CLIQUE AQUI
Dizem que se sempre caminhar um dia chegará lá.
Digo que isso não é totalmente a verdade, pois não é bem assim. Se for desse
modo que pensa, também está errado. Sempre faço uma analogia do caminho a ser
percorrido por um concurseiro até a aprovação como se ele estivesse em um rio, nadando
contra a correnteza, tentando ir de um lugar para outro que é seu objetivo (Ex: sair de BH
e ir até São Paulo), ou seja, quando você fica algum dia sem estudar, na verdade, você
não ficou parado no tempo, mas sim, foi levado para trás (lembre-se! você está nadando
contra a correnteza do rio e não andando em uma estrada).
POR QUÊ? Vejam, todo conhecimento adquirido diariamente “vai embora” com o
tempo, em outras palavras, se é verdade que todo dia que estuda, aprendemos alguma
coisa, também é verdade que nos esquecemos do que se estudou dias atrás.
Para explicar melhor, vamos fazer de conta que a correnteza do rio tem uma
velocidade de 3 km por dia (esse será o conhecimento que esquece todos os dias), logo,
você vai nadar todos os dias a uma velocidade de 04 km por dia, ou seja, se o rio te leva
3 km para trás todos os dias (conhecimento esquecido) e você nada 04 km (conhecimento
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adquirido), então, na verdade, sua velocidade diária será de 1 km, assim, se a distância
de Belo Horizonte até São Paulo for de 500 km, você levará 500 dias para chegar ao
destino (SUA APROVAÇÃO).
E o que acontece se eu não estudar todos os dias?
Lembrem-se do exemplo do rio. Ele te leva para trás 3 km por dia, ou seja, se
você estudando diariamente talvez só consiga avançar 1 km por dia (sua velocidade
menos a do rio, ou seja, 4-3=1).
Assim, a cada dia que você fica sem estudar o rio te leva 03 dias para trás e você
passará mais 03 dias para recuperar e voltar para o nível que estava há alguns dias.
Exemplificando, se você estudar segunda, terça, quarta e quinta você terá caminhado 4
km (saldo da semana), mas se você não estudou na sexta-feira (lembrem-se que o rio vai
te levar para trás 03 dias), voltará ao estágio de aprendizado que estava na segunda-feira
(perdendo o que estudou na quarta, quinta e sexta).
Resultado: uma pessoa que estudou os 05 dias, termina a semana com saldo de
5 km e você que ficou somente um dia sem estudar, com saldo de 1 km, pois ganhou 4 e
perdeu 3.
Claro que a regra não é exatamente assim, mas é bem parecida com os
exemplos que dei para ilustrar a aquisição do conhecimento. Essa é uma das razões de
algumas pessoas estudarem anos e não conseguirem a aprovação e outras, mais
focadas, alcançarem a aprovação em menor espaço de tempo.
Portanto, depois que superei esse 2º grande erro e passei a estudar todos os
dias (de domingo a domingo), apenas controlando a quantidade de tempo em cada dia
(Ex: domingo estudava logo cedo e quando os filhos acordavam às 9h, já tinha estudado
minhas 4h, não prejudicando o dia de lazer), dei um grande passo para meu histórico de
aprovações descrito ao final.
E QUAL É A DICA?
No início, para se acostumar, faça uma meta pequena (Ex.: 30min por dia). É
como se fosse seu almoço ou jantar (tem que ser todo dia), pois nunca vi ninguém dizer
que deixou de fazer as 03 refeições diárias porque não teve tempo, por mais corrido que
tenha sido seu dia.
Da mesma forma será com o estudo, você fará isso todo dia (no mínimo 30
minutos), e se passar 2, 3 ou 6 horas, “será lucro” e não adiantamento da meta do dia
seguinte (ninguém deixa de almoçar só porque, no dia anterior, comeu demais,
lembrem-se disso).
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3º GRANDE ERRO
Todo
concurso
é
preparado
por
uma
banca
(excepcionalmente do próprio órgão,
normalmente contratada, Ex.: FCC,
CESPE, ESAF, etc.), cada uma com
seu estilo de prova, umas cobrando
mais a letra da lei, outras jurisprudência
e/ou doutrina, etc.

CLIQUE AQUI
Digo mais, mesmo conhecendo a banca, nada disso adianta se também não
conhecer como vem sendo cobrada as questões relativas ao cargo a que pretende
concorrer, seja da própria banca responsável pelo concurso ou das demais com relação
ao mesmo cargo, para lhe possibilitar entender os pontos mais cobrados, pertinentes à
função que pretende exercer.
Não adianta estudar todo o edital de maneira uniforme, sem priorizar os
pontos mais relevantes para o cargo a que vai disputar, sem entender se deve estudá-los
de maneira mais aprofundada ou superficial (Ex.: só letra da lei, doutrina, jurisprudência
ou todos eles).
Cito como exemplo que mesmo para uma banca como CESPE, que adora
jurisprudência, em algumas matérias (ou seus assuntos) há uma tendência de cobrar
mais a letra da lei e apenas para parte dessa matéria é que você deve aprofundar o
estudo com doutrina e jurisprudência.
Ora, como se observa, meu terceiro e grande erro, no início, foi não estudar
a banca e as tendências das questões para o cargo antes de começar a estudar para
o concurso, o que me fez “apanhar muito”, algumas vezes até desistindo de fazer
concursos. Lembrem-se, passei praticamente 05 anos sem fazer concurso público
algum.
Depois que corrigi esse erro, muita coisa mudou, passei a fazer questão de
“perder” muito tempo estudando a banca e as tendências das questões para o cargo,
evoluindo nos resultados ao ponto, como já disse, de passar em 1º lugar mais de uma vez
e, praticamente, ser aprovado em quase todos os concursos que disputei depois disso.
Para ilustrar esse ponto trago aqui o exemplo do machado.
Machado! Como assim? Explico com um exemplo hipotético.
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Tingulinho e Tingulau começaram a trabalhar cortando árvores, sendo que o
primeiro trabalhava só de manhã e o segundo nos dois expedientes. Ao final da semana o
patrão percebeu que Tingulinho, embora só trabalhasse meio expediente, cortou mais
árvore que Tingulau. Preocupado para não ser demitido, Tingulau procurou saber de
Tingulinho como ele tinha conseguido cortar mais árvores trabalhando em menor tempo.
Este perguntou a Tingulau: Você em algum momento parou para amolar o machado?
Respondeu que tinha muito trabalho para fazer e não pensou em “perder tempo” afiando
o machado.
Na preparação para o concurso parece que também é assim e por vezes
copiamos o cortador de árvores. Temos tanta matéria para estudar que nos esquecemos
de afiar nosso machado, estudando mais tempo e sendo menos eficiente no resultado.
Em outras palavras, “amolar o machado” é tão necessário quanto estudar.
Caso contrário, estaremos produzindo menos e tendo um desgaste cada vez maior.
Entenderam uma das razões para eu ter passado em tantos concursos, mesmo com
menos tempo para estudar que muitos concorrentes?
Um dos motivos foi esse, gastava mais tempo (o pouco que tinha) em
assuntos mais relevantes (repetia mais de uma vez o que realmente importava),
“amolando bem meu machado antes de partir para o combate”, fazendo com que,
talvez, minhas duas horas de estudo por dia fossem bem mais úteis e aproveitadas do
que aquele concorrente que estuda quatro horas por dia.

4º GRANDE ERRO
Não basta só estudar os
assuntos mais relevantes, como já
explicado,
“amolando
bem
o
machado”. É preciso mais, evitando
cometer outro erro. Cada um de nós
estamos
em
estágios
de
conhecimentos diversos, seja pelo
tempo que cada um já está
estudando, seja pelo direcionamento
a concursos diversos (cargos com
matérias bem diferentes) ou mesmo
CLIQUE AQUI
para quem está iniciando, em relação a todos os conhecimentos obtidos ao longo da vida.
Certo, mas o que isso tem a ver com concurso?
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Tem tudo a ver. Explico.
Ninguém normalmente consegue estudar o edital inteiro, principalmente para
cargos mais exigentes, então, ao decidir que vai se preparar para disputar uma vaga para
determinado concurso (ou mesmo quando já aberto o edital), ninguém pode já ir
começando a estudar sem antes se conhecer primeiro, ver em que estágio de
conhecimento se encontra, quais os assuntos (ou matérias) que está com maior
deficiência e, principalmente, qual o percentual (%) de conhecimento que falta para que,
em tese, você, caso tivesse se preparado para aquele concurso, teria que melhorar para
ocupar a última vaga.
E como eu faço para descobrir isso?
Vamos a um exemplo prático para que entendam melhor citando um dos
casos que aconteceu comigo, entre tantos outros: (lembrem-se: fazia isso para cada
concurso que disputava, não importa se já era ou não um concurseiro experiente, esse
erro você não pode cometer).
Exemplo: ao tomar posse no cargo de Delegado de Polícia em
Pernambuco, devido ao acúmulo de serviço da função, praticamente passei um ano sem
estudar (mal conseguia ler notícias jurídicas do STJ e STF e ler os informativos, nem
pensar). Então, fui nomeado no cargo de Oficial de Justiça Federal, concurso que tinha
passado um ano antes de ser delegado, no qual tomei posse e retomei os estudos. Logo
em seguida abriu concurso para Promotor de Justiça. Assim, qual foi o primeiro passo
para estudar o edital? Como já falei, foi se autoconhecer.
E como faço isso?
- Peguei as 03 provas mais recentes para o cargo de promotor, as imprimi e
resolvi.
- Analisei meu nível em cada prova (percentual de acerto).
- Comparei o número de questões que acertei com os acertos dos últimos
candidatos classificados.
- Fiz o cálculo de quanto eu precisaria melhorar (acertar mais quantas
questões ou qual percentual devia melhorar) para, caso tivesse feito a prova, ficasse
classificado na última vaga (A conclusão foi que tinha que melhorar aproximadamente
10% para ter me classificado na última vaga em cada um daqueles concursos).
- Observei quais os assuntos (de cada matéria) foram mais cobrados e que
eu não sabia nada (ou quase nada).
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- Verifiquei quais questões na prova poderia ter acertado para ser aprovado
em último lugar (ou seja, quais os assuntos que se soubesse teria passado na prova),
normalmente temas exigidos nas três provas para o cargo.
A que conclusões cheguei?
- Constatei, por exemplo, nas três provas, grande quantidades de questões
de Direito de Família e Sucessões na prova de Direito Civil (em média 05 em cada prova),
assunto que não sabia quase nada, logo, nesta matéria, selecionei esses dois assuntos
para estudar (e somente esses, porque até a prova não daria tempo de estudar todo o
edital).
Também só acertei 30% das questões envolvendo Direito Coletivo (assunto
também com grande quantidade de questões nas 03 provas), percebendo também que
todas exigiam um nível mais profundo, assim, separei o assunto e decidi estudar por um
livro.
Fiz o mesmo em cada matéria, selecionando sempre um ou dois assuntos
(aqueles que sabia pouco e que tinham grandes chances de serem cobrados novamente).
Também analisei se naqueles assuntos eram mais cobrados o texto da lei,
jurisprudência ou conhecimento de doutrina e, como no caso do exemplo do Direto
Coletivo, narrado acima, optei por estudar cada um deles mais pela letra da lei,
jurisprudência ou doutrina, conforme o caso.
Por fim, estudei o perfil da banca para direcionar melhor os estudos e
escolher o material adequado.
Recapitulando, minha meta para esse concurso de Promotor era melhorar o
nível de acertos em 10%, fiz toda a análise e preparação do que realmente teria que
estudar (meta alcançável, porque todo o edital não daria para estudar, principalmente
para quem estava parado), ou seja, “deixei meu machado mais afiado ainda” e parti
para os estudos.
Qual foi o resultado disso tudo?
Melhorei meu nível em 11% e acertei uma questão a mais que o último
colocado (livrei o ponto de corte) e fui aprovado para a segunda fase.
Fiz essa mesma análise já explicada com ênfase para as provas discursivas,
priorizando assuntos, temas e materiais adequados, realizando as provas e sendo
aprovado.
Infelizmente só fazia pouco mais de 01 ano que tinha concluído a faculdade
e não tinha os 03 anos de prática jurídica exigidos, razão pela qual não poderia assumir o
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cargo, mas serviu demais a experiência para os concursos da magistratura seguintes em
que fui aprovado.
Dessa forma, meu quarto grande erro era justamente começar a estudar
para determinado cargo sem antes me conhecer, ver meu nível, saber onde devo
atacar e quais assuntos priorizar, para somente depois “gastar mais energia no lugar
certo”, fazendo com que aprendesse mais, estudando realmente o que mais me
interessava naquele momento e em menor tempo.

5º GRANDE ERRO
Não
existe
fórmula
mágica para ser aprovado em concurso
público, é preciso bastante dedicação
e, claro, utilização das técnicas
corretas. O tempo, na maioria das
vezes, é o grande inimigo do
concurseiro, pois, nem todos têm a
quantidade de horas livres que deseja.
Não obstante, por mais tempo livre que
uma pessoa tenha, temos limitações
físicas e mentais, não suportando
estudar uma quantidade enorme de horas por dia.

CLIQUE AQUI

Desse modo, para se preparar para um concurso público é preciso estudar
de forma bem antecipada, sendo um enorme erro esperar a abertura do edital. A maioria
dos concursos apresenta um conteúdo programático muito parecido, muitas vezes,
acredito que de 70 a 90% iguais, variando de um cargo para outro. Isso significa dizer que
dá para, de forma bem antecipada, ir estudando esses assuntos, enquanto aguarda a
publicação do edital.
Acreditem, a maioria das pessoas que presta concurso não faz isso, ou seja,
somente estudam para o concurso quando divulgado o edital. Assim, como normalmente
são de dois a três meses para a prova, a reprovação é quase certa, podendo frustrar e
desmotivar o candidato.
Esse foi um dos erros que também cometi e que deve ser evitado, o que me
fez desistir de estudar por várias vezes. Não comece estudando para um concurso
esperando que vai passar em apenas dois meses, isso é muito difícil, somente ocorrendo
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quando o candidato já tem algum tempo de estudo acumulado na vida, mesmo sem
perceber.
Prepare seu projeto de aprovação para no mínimo um ano depois de iniciado
os estudos. Não há problemas em fazer outras provas nesse período, mas sempre as
encarando como “um jogo amistoso” que serve de preparação para disputar a “copa do
mundo”, assim também evitando frustrações com as derrotas e impedindo que desista de
estudar, como fiz várias vezes, somente conseguindo iniciar e continuar um projeto de
estudo depois de 05 anos, fazendo uma ou outra prova, sempre cometendo o erro de
estudar após a abertura do edital.

SOBRE O AUTOR
DOUGLAS JOSÉ DA SILVA
- Professor do EMAGIS
- Juiz de Direito do TJPE
- Ex-Juiz de Direito do TJCE
- Ex-Oficial de Justiça Federal
- Ex-Delegado de Polícia
- Ex-Servidor do Banco Central-BACEN
- Ex-Sargento do CBMPE
- Ex-Soldado do CBMPE
Antes de me conhecerem melhor deixem aqui lhes contar uma história que,
talvez, sirva de motivação para você descobrir que podemos sempre ir além do que
pensamos.
Fui fazer uma palestra sobre concurso público e iniciei como de praxe
fazendo perguntas para ver o perfil dos que estavam me ouvindo, assim indaguei:

1 - Quem aqui estudou em escola pública?
E algumas pessoas levantaram a mão.
2 - Quem atualmente só estuda?
A maior parte levantou a mão.
3 - Quem atualmente trabalha e estuda?
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Boa parte levantou a mão.
4 – Quem é casado e tem filhos?
Bastante gente também se identificou.
ENTÃO FIZ A ÚLTIMA PERGUNTA
Quem estudou em escola publica, é casado, tem filhos, trabalha e
estuda ao mesmo tempo atualmente?
Um ou dois levantaram a mão.
Claro, que não me contive e fiz mais uma pergunta que teve uma resposta
óbvia.
Se HELENO (que só estuda, não é casado, não tem filhos, oriundo de
escola particular) e TINGULAU (que estudou em escola publica, é casado, tem filhos,
trabalha e estuda ao mesmo tempo) iniciarem o curso de direito hoje e forem
prestar concurso para delegado daqui a 02 anos (no 4º período) quem dos dois terá
mais chances de passar?
Aí veio o óbvio, como já disse, responderam HELENO.
Ocorre que nem sempre o óbvio acontece (a depender unicamente de
suas atitudes).
TINGULAU não existe, mas essa história foi vivida por mim que, mesmo
com alguns obstáculos não intransponíveis, fui aprovado, no 2º ano da faculdade, para
Delegado de Polícia, laureado na faculdade (1º lugar) e passei em 1º lugar para Juiz de
Direito e em 1º lugar no TRF 5, entre tantos outros concursos, como descrito ao final.
Temos obstáculos (uns mais outros menos), mas todos podem ser
superados, basta querer.
Pois é gente, estou aqui para explicar como alcancei minhas metas, qual era
minha rotina diária, quais meus métodos de estudos, pois tenho certeza que isso vai
ajudar você a conseguir o mais rápido a tão sonhada aprovação.
Quando comecei a faculdade (Curso de Direito) o meu objetivo máximo
(achava que não tinha capacidade de conseguir mais) era ser aprovado em algum cargo
de técnico do TRF ou TRT, o que de fato já seria excelente, mas vejam que terminei indo
um pouco mais longe.
Se consegui, você também chegará lá.
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PRINCIPAIS APROVAÇÕES EM
CONCURSOS PÚBLICOS
1. Juiz de Direito do Estado de Pernambuco (aprovado em 8º lugar).
2. Juiz de Direito do Estado do Ceará (aprovado em 1º lugar).
3. Juiz de Direito/PE (não prossegui por não ter 03 anos de atividade jurídica).
4. Promotor de Justiça (não prossegui por não ter 03 anos de atividade jurídica).
5. Láurea Universitária no Curso de Direito (1º lugar).
6. Delegado de Polícia – PC/PE (aprovado no 2º ano da Faculdade).
7. Delegado de polícia – PC/RN (aprovado no 4º ano da Faculdade).
8. Delegado de Polícia – PC/PB (aprovado no 4º ano da Faculdade).
9. Procurador do Estado (aprovado no 4º ano da Faculdade).
10. Procurador do Município – Recife (aprovado no 4º ano da Faculdade)
11. Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, 2009.2.
12. Oficial de Justiça Federal - TRT 5 (aprovado no 4º ano da Faculdade).
13. Oficial de Justiça Federal - TRT 19 (aprovado no 4º ano da Faculdade).
14. Analista - TRF 5 (aprovado no 2º ano da Faculdade).
15. Técnico - TRT 5 (aprovado no 4º ano da Faculdade - desisti de tomar posse).
16. Técnico - TRF 5 (aprovado em 1º lugar - desisti de tomar posse).
17. Técnico do Banco Central do Brasil (aprovado no 1º ano da Faculdade).
18. Sargento do CBMPE.
19. Soldado do CBMPE.
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OUTRAS QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
1. VII Jornadas Pernambucanas da infância e Juventude: Destituição e Extinção do
Poder Familiar e Habilitação à adoção – Caruaru – EJ (Escola Judicial/TJPE),
2017.
2. Processo Judicial Eletrônico (PJE): Módulo Gabinete – Turma Caruaru – EJ
(Escola Judicial/TJPE), 2017.
3. I FÓRUM DOS MAGISTRADOS CRIMINAIS: Uniformização de julgamentos com
elaboração de súmulas – Recife – EJ (Escola Judicial/TJPE), 2017.
4. VI Jornadas Pernambucanas da infância e Juventude: A Justiça e o Adolescente
em Conflito com a Lei – Caruaru – EJ (Escola Judicial/TJPE), 2016.
5. 1º ENCONTRO ESTADUAL DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: Legislação pertinente
e aspectos práticos para a Implantação – Recife – EJ (Escola Judicial/TJPE), 2016.
6. Da Sentença, Da coisa Julgada e do Cumprimento de Sentença no novo CPC –
Turma Caruaru - EJ (Escola Judicial/TJPE), 2016.
7. Audiência de Custódia: Aspectos Práticos do Procedimento– Turmas 1 e 2 – Recife
- ESMAPE, 2015.
8. Da Tutela Provisória e do Direito Probatório no novo Código de Processo Civil –
Turmas 1 e 2 – Recife - ESMAPE, 2015.
9. O Juiz e a Infância e Juventude: Aspectos Práticos, Legais e Procedimentais dos
Sistemas Protetivos e Sócio Educativo – Turmas 1 e 2 – Recife - ESMAPE, 2015.
10. Da Sentença, Da coisa Julgada e do Cumprimento de Sentença no novo CPC –
Turma 1 – Recife - ESMAPE, 2015.
11. Curso de Formação de Magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco – ESMAPE/ENFAM, 2014 – 620h.
12. Formação Inicial de Magistrados - Módulo Nacional IV/2014 – ENFAM, 2014 – 30h.
13. Curso de Formação de Magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará –
ESMEC/ENFAM, 2013 – 480h.
14. III Curso sobre o processo de Improbidade Administrativa – ENFAM, 2013 – 40h.
15. Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento em Direito Constitucional pelo Instituto
Atual, 2011 – 280h.
16. Curso de Formação de Delegados de Polícia pela ACADEPOL – Academia de
Polícia de Pernambuco, 2010 – 540h.
17. Curso Legislação Aplicada à Gestão de Pessoas pela ENAP – Escola Nacional de
Administração Pública, 2011 – 30h.
18. Curso de Atualização Sobre Práticas Notariais e de Registro Imobiliário pela
Corregedoria Geral de Justiça do TJ-PE, 2007.
19. Curso de Inglês para Negócios – Elementar pela UnB – Universidade de Brasília,
2007 – 72h.
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20. Curso de Formação de Servidores do BACEN – Banco Central do Brasil, 2006 –
80h.
21. Curso para Agentes do Banco Central do Brasil pelo DPF – Departamento de
Polícia Federal, 2006 – 84h.
22. Curso de Formação de Sargentos pelo CBMPE – Corpo de Bombeiros Militar,
2001.

TAMBEM RECOMENDO PARA VOCÊ:
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