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Online Library E Apostilas De Concursos Para Material
Yeah, reviewing a ebook E Apostilas De Concursos Para Material could accumulate your near contacts listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, triumph does not suggest that you have fabulous points.
Comprehending as competently as promise even more than additional will ﬁnd the money for each success. bordering to, the publication as without diﬃculty as acuteness of this E Apostilas De Concursos Para Material can be taken as skillfully as picked to act.
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Apostila Técnico De Administração E Controle Júnior
Clube de Autores A pergunta que sempre escuto quando converso sobre concursos da Petrobras é como fazer para ser aprovado. Depois de fazer (e ser aprovado) em seis concursos da Petrobras, acho que consigo responder essa pergunta e infelizmente posso aﬁrmar que não existe fórmula mágica.
Mesmo assim, existem dicas que podem ajudar na preparação e por isso vou tentar mostrá-las nesse texto. O primeiro passo é se ater ao edital e juntar uma boa base de livros de referência, não que você tenha que reler todos os livros e apostilas, mas é sempre bom ter livros ou apostilas para
consultar em caso de dúvidas. É importante identiﬁcar claramente cada um dos assuntos do edital e estudar somente eles. Nessa hora o foco é muito importante, deixe as curiosidades, preferências pessoais e desaﬁos para depois da prova, pense somente em ser aprovado. Durante a minha época de
concurseiro, eu sempre via colegas falando de ebook’s disponibilizados na internet. Com raríssimas exceções, eu sempre achava aqueles materiais ruins e sem objetivo, já que eles geralmente são apanhados de textos achados no google, o autor (da coletânea) nem sempre se preocupa em ler e ver se
aquilo faz sentido ou se é importante. A minha idéia, ao escrever esse material, nunca foi de substituir os livros ou apostilas que tem por aí. Isso seria algo muito pretensioso e, felizmente, eu não sou assim. O meu intuito é fornecer um material mais focado complemente no seu estudo e que facilite a
sua aprovação no concurso. Se você quer aprender a fundo os tópicos do edital e dominá-los como ninguém, a melhor coisa que você faz é ler e reler todos os tópicos desta apostila. Agora se o seu intuito é ser aprovado em um concurso público, lembre-se que as questões cobradas em concursos não
são complexas e nem tão pouco exigem conhecimento profundo. Com exceção de uma ou outra questão, uma boa visão geral dos conteúdos e treino resolvem a maioria das questões. Assim, o meu objetivo é fornecer um material que sirva de guia para um estudo focado e rápido dos conteúdos do
programa, já que a maioria dos concurseiros só começa a estudar para valer após a publicação do edital, ﬁcando, assim, com pouco tempo para estudar o vasto programa exigido no edital. Outro passo é estudar pelas provas anteriores. Eu sempre gostei de fazer isso, porque creio que a partir delas
você consegue conhecer o estilo da banca e como ela explora o conteúdo do edital ( um fato curioso sobre isso é que eu usei o enunciado de uma questão para responder uma questão do concurso seguinte, mesmo cargo e mesma banca). Mesmo sabendo o conteúdo, você pode acabar se complicando
por falta de experiência e domínio de tempo. Eu nunca gostei de decorar, mas depois de ter visto várias questões que são resolvidas diretamente a partir daqueles conceitos, mudei de ideia e fui para a prova sabendo deles. Para lembrar deles, uma coisa que eu sempre faço é criar uma lista de
fórmulas e conceitos (chatos) que devo decorar antes da prova. Geralmente na véspera de concursos eu apenas reviso essas listas. Resumindo, eu uso as provas antigas com três objetivos: • Primeiro eu separo uma ou duas provas para avaliar o meu conhecimento inicial e identiﬁcar quais assuntos eu
preciso revisar; • Depois de ter estudado, eu uso essas provas para conhecer o estilo de prova da banca e como ela cobra o assunto; • Por ﬁm, respondo exaustivamente as provas (item a item) para ﬁxar os conceitos e treinar tempo de leitura e velocidade de resolução. Como o uso de calculadora não
é permitido, conseguir fazer contas rapidamente é uma grande vantagem. Além disso, é bom ter em mente o fator tempo e a estratégia a ser usada durante a resolução de provas. Isso é muito particular, mas eu vou dizer como eu respondo qualquer prova e porque eu faço isso. Pensando nisso e
baseando-se em como você reage a fatores como pressão e nervosismo é bem provável que você ache a sua melhor estratégia. Em todas as provas que eu já ﬁz, eu percebi que a maior parte das questões eu sempre faço na parte ﬁnal da prova. Numa prova de concurso com 70 questões para serem
feitas em 4 horas, é bem provável que eu faça entre 40 e 50 questões na metade ﬁnal do meu tempo de prova. A razão para isso é bem simples, geralmente no começo de qualquer prova eu demoro muito para me concentrar e conseguir raciocinar rapidamente em cima de problemas mais elaborados.
Por causa disso, eu faço os problemas mais simples no começo e sempre pulo os mais complicados (gasto tempo para ler, mas nunca respondo de cara), retornando a esses somente depois de está concentrado. Se eu tentar resolver um problema mais complicado logo no começo, corro o risco de
perder tempo desnecessariamente. Lembre-se também que o importante não é gabaritar ou responder toda a prova, é mais importante deixar algumas em branco e acertar todas que você tentou. Parece óbvio, mas já vi várias pessoas reclamando que perderam muito tempo em questões dúbias ou
que no ﬁnal foram anuladas. Por ﬁm eu diria que genialidade não é um fator crucial em concursos públicos. Na maioria das vezes são feitas questões que exigem apenas um conhecimento básico do assunto e se o candidato tiver estudado o assunto durante a sua preparação é muito provável que
consiga acertar a questão. Quem pensa que concurso serve para mostrar genialidade e inteligência está profundamente enganado, o melhor lugar para isso é em pesquisa acadêmica e em problemas que não tem solução conhecida, algo bem diferente do que é cobrado em concursos. Desejo a você
uma boa sorte, Boa Sorte e bons estudos!

Apostilas Concursos Públicos Ed. 02 - Direito Administrativo e Constitucional
Edicase Negócios Editoriais Ltda Direito Administrativo e Constitucional: Essas edições da “Concursos Públicos” vão te ajudar nos estudos para os vestibulares e concursos. Em resumos sobre matemática, português, redação, história, geograﬁa, química, física e todas as matérias que você precisa
aprender, as revistas te ensinam de um jeito mais claro e dinâmico. Possuem questões que já caíram nas provas e todas são comentadas por professores especialistas. Um intensivo completo de estudo!

Apostilas Concursos Públicos Ed. 04 - Matemática e Contabilidade
Edicase Negócios Editoriais Ltda Matemática e Contabilidade: Essas edições da “Concursos Públicos” vão te ajudar nos estudos para os vestibulares e concursos. Em resumos sobre matemática, português, redação, história, geograﬁa, química, física e todas as matérias que você precisa aprender, as
revistas te ensinam de um jeito mais claro e dinâmico. Possuem questões que já caíram nas provas e todas são comentadas por professores especialistas. Um intensivo completo de estudo!

Apostilas de Bolso Direito Administrativo
Estude Com Comodidade e Em Qualquer Lugar
Independently Published Imbuídos pela necessidade de poder estudar em qualquer lugar e a qualquer momento, nossa equipe decidiu criar esta apostila de bolso que poderá acompanhá-lo em qualquer lugar. Ou seja, no ônibus, no carro, no intervalo e no travesseiro você poderá estudar sem que
aquele incomodo que as pesadas apostilas deixam ao longo do tempo. Assim sendo, se a sua necessidade é se preparar para um concurso público no Brasil, uma das principais matérias é o direito administrativo, além do direito constitucional e da língua portuguesa, que são as chamadas bases dos
concursos e que todo concurseiro que se preze deve dominar.Este material aborda os principais assuntos do direito administrativo que caem nas provas de concursos públicos em todo o Brasil como os aspectos básicos do direito administrativo, as leis 8112-90(estatuto dos servidores públicos federais)
e a lei 8666-93(lei das licitações). Acima de tudo, esta coletânea adveio após longa pesquisa realizada em provas de concursos, em que foram escolhidas a dedo as questões mais presentes cobradas em todas as provas, todas reunidas neste resumo prático em que você poderá estudar em qualquer
lugar, e deitado inclusive, sem aquele peso que as grandes apostilas causam, e que não focalizam a sua atenção, já que elas contém arrodeios desnecessários e como resta pouco tempo para o concurso, melhor focalizar no mais importante.

100 Dicas Para Passar em Concursos Públicos
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Hoje milhares de brasileiros estudam para concurso público
Jorge Cunha Quem deseja seguir carreira no funcionalismo público não deve apenas vislumbrar as vantagens do concurso público, mas encara-lo como um projeto de vida, que necessitará de investimento de tempo e ﬁnanceiro.

Apostilas Concursos Públicos Ed. 01 - Português e Redação
Edicase Negócios Editoriais Ltda Português e Redação: Essas edições da “Concursos Públicos” vão te ajudar nos estudos para os vestibulares e concursos. Em resumos sobre matemática, português, redação, história, geograﬁa, química, física e todas as matérias que você precisa aprender, as revistas te
ensinam de um jeito mais claro e dinâmico. Possuem questões que já caíram nas provas e todas são comentadas por professores especialistas. Um intensivo completo de estudo!

Apostilas Concursos Públicos Ed. 03 - Administração Financeira e Pública
Edicase Negócios Editoriais Ltda Administração Financeira e Pública: Essas edições da “Concursos Públicos” vão te ajudar nos estudos para os vestibulares e concursos. Em resumos sobre matemática, português, redação, história, geograﬁa, química, física e todas as matérias que você precisa aprender,
as revistas te ensinam de um jeito mais claro e dinâmico. Possuem questões que já caíram nas provas e todas são comentadas por professores especialistas. Um intensivo completo de estudo!

Virei Concurseiro, E Agora?!
Clube de Autores Sair de um emprego com salário baixo e muita cobrança. Ter mais tempo para a família e amigos. Fazer aquela tão sonhada viagem. Casar, comprar um carro. São inúmeros os motivos que tem feito com que milhões de brasileiros deixem a carreira na iniciativa privada para se
aventurar no mundo dos concursos. Mas por trás desse primeiro encantamento de altos salários e tempo disponível para curtir a vida existe uma guerra sendo travada. Deixar para trás milhares de concorrentes é a primeira vitória rumo à aprovação. Com tanta gente em busca dos bons salários e da
estabilidade da carreira pública, a disputa é sempre muito acirrada. Decidir ser servidor público. Você sabe por onde começar ?

Coleção Cartórios - 2ª fase para concursos de cartórios - 2ed
Saraiva Educação S.A.

MANUAL DE MACROECONOMIA PARA CONCURSOS
Saraiva Educação S.A. Estruturado a partir dos últimos editais de importantes concursos públicos, este livro fornece aos candidatos um material claro, objetivo e completo sobre macroeconomia. Com uma abordagem acessível àqueles que não são formados em economia ou áreas aﬁns, a obra
apresenta os principais tópicos de macroeconomia: conceitos básicos de macroeconomia e de economia monetária, balanço de pagamentos e taxa de câmbio e modelos de determinação de renda. Os capítulos foram desenvolvidos de acordo com o grau de complexidade cobrado nos principais
concursos e trazem, além de exemplos empíricos da economia brasileira, provas com distintos graus de diﬁculdade.

Memorização para concursos públicos
Universo dos Livros Editora A Coleção Memória de Elefante traz, neste livro, todo o conteúdo necessário para você aprender técnicas de memorização que permitirão uma excelente assimilação do conteúdo exigido nos concursos públicos e, dessa forma, alcançar a tão sonhada vaga que lhe
proporcionará a estabilidade proﬁssional (e, por que não, ﬁnanceira) que deseja. Além da motivação, do compromisso, da disciplina, do planejamento e da organização necessários para quem deseja ser aprovado em uma dessas provas, as técnicas farão toda a diferença em seus estudos e o colocará
muito à frente de todos os seus concorrentes. O conteúdo do livro inclui: - Técnicas de memorização para assimilar mais conteúdo em menos tempo; - Leitura preliminar e formação de mapas mentais; - Como ler mais rápido; - Como aumentar o poder de concentração; - Simulado para avaliar o seu
desempenho.

Dicas & Macetes Para Ser Aprovado Em Concursos
Clube de Autores Ser aprovado em um concurso público é o sonho de milhões de pessoas. Ter um emprego estável e bom salário é algo desejável por homens e mulheres que se preparam durante anos para alcançar este objetivo. Mas, quais os atalhos para alcançar esta meta? Existem macetes, dicas
comprovadas que podem ser colocadas em prática? O que é mais importante estudar? Como estudar corretamente? Como escolher o material apropriado? Existem técnicas de estudo que podem auxiliar a vencer as disciplinas consideradas mais difíceis? Este livro apresenta dicas importantes para
auxiliar a qualquer candidato empreender um caminho seguro para atingir seu alvo.

Placar Magazine
PLACAR: a maior revista brasileira de futebol. Notícias, perﬁs, entrevistas, fotos exclusivas.

Contabilidade para concursos e exame de suﬁciência
Saraiva Educação S.A. Osni Moura Ribeiro, um dos autores mais consagrados da área de contabilidade, e Juliana Moura Ribeiro Coelho trazem a 3ª edição deste livro, totalmente atualizado e direcionado para você que está se preparando para enfrentar concursos públicos e o Exame de Suﬁciência. Os
assuntos são apresentados na sequência ideal para o estudo e aprendizagem da contabilidade, com linguagem clara e objetiva, partindo sempre dos temas mais fáceis para os menos fáceis. Em uma abordagem infalível e aprovada por muitos estudantes, primeiro são apresentados os conceitos básicos
para, na sequência, de forma progressiva, explorar os principais temas dos editais, garantindo a você a base necessária para estudar tópicos mais avançados. Em vista disso, na primeira parte desta obra são apresentados os fundamentos da contabilidade, visando dotar os estudantes dos
conhecimentos indispensáveis para aprender qualquer assunto da área. A partir da segunda parte são abordados os principais temas dos editais de concursos, e ao ﬁnal dos capítulos há uma bateria de testes de concursos e de exames de suﬁciência. Testes e atividades teóricas e práticas permeiam
toda a obra para você, enquanto aprende, poder testar os conhecimentos adquiridos e identiﬁcar as suas principais diﬁculdades. Todos os exercícios apresentam respostas comentadas e, na parte introdutória, os autores oferecem dicas preciosas que auxiliam candidatos a planejarem seus estudos e se
prepararem da melhor maneira para alcançar êxito em concursos.
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Estudos Para Concursos
Clube de Autores Esta Obra se compõe de um conteúdo relevante e amplo no que diz respeito à Aprendizagem dos Conceitos Fundamentais e Essenciais da Matemática, requisitada em concursos e demais, assim como também do Português, o qual é tão exigido nos editais de concursos. Cada página
deste Livro contém, ensinamentos riquíssimos para os Candidatos a um cargo público e também aos interessados em uma Vaga na Universidade, por meio do Enem. O Estudante Candidato, deverá se organizar em seus estudos, utilizando de Livro para adquirir os conhecimentos necessários para sua
aprovação, se dedicando diariamente e estudando, de forma sequenciada, cada conteúdo contido aqui. Espero ter podido contribuir com a construção do Futuro Acadêmico e Proﬁssional de cada Candidato que adquirir esta Obra. Desejo muito Sucesso a todos. Ass: Anderson Luiz.

Coaching Para Concursos
Clube de Autores Leitura obrigatória para todos os que almejam ser aprovados em qualquer prova. Reúne métodos e técnicas que levam o concurseiro a aprender e a render mais, e buscar a tão sonhada aprovação no concurso público. Pontos de destaque da obra: - O mais completo manual para quem
vai enfrentar provas e concursos públicos, - Inclui material atualizado e acrescentado no site/blog, -Apresentamos as melhores técnicas na preparação para estudar para concursos, otimizando o aprendizado do concurseiro - Acompanhamento continuado de dúvidas dos leitores pelas redes sociais/blog
do Supremacia Concursos. http://www.supremaciaconcursos.com.br

Guia de concurso públicos 2010
Universo dos Livros Editora Um mapa completo para alcançar o sucesso nos melhores e mais concorridos concursos públicos de 2010. Como ser aprovado em um concurso público em que milhares de candidatos se inscrevem? Como saber o que estudar para um determinado concurso, sem deixar
nenhum conteúdo importante de fora? Como identiﬁcar onde estão as melhores oportunidades no setor público? A leitura deste guia mostrará a você o caminho das pedras em busca da estabilidade e crescimento proﬁssional, oferecendo informações precisas de como concorrer a mais de 20 cargos nas
mais diversas áreas: Banco do Brasil Ancine MEC Funasa Tribunal Regional do Trabalho Superintendência de Seguros Privados CVM IBGE Incra Funai Ministério dos Transportes INSS Ministério da Cultura Supremo Tribunal Federal E ainda: Vantagens de um emprego público Perguntas mais freqüentes
Segredos para o sucesso Questões comentadas

2ª fase para concursos de cartórios
Saraiva Educação S.A. Recomendado para a preparação de candidatos da 2ª fase dos concursos de cartórios, este livro reúne modelos de escrituras, registros e averbações do dia a dia das mais diversas especialidades dos cartórios. Orienta o leitor como fazê-los na prova de 2ª fase para o ingresso ou
remoção da atividade de registrador ou tabelião. É, também, ferramenta útil a escreventes e àqueles que estão envolvidos no trabalho de uma serventia extrajudicial. Fruto da experiência do autor como candidato a inúmeros concursos para cartórios, titular de cartório, bem como de quem se dedica ao
ensino em vários cursos, esta obra fornece um método de estudo objetivo, seguro e prático para facilitar a preparação e a aprovação na 2ª fase do concurso.

Coaching Gratuito Para Concurso
Clube de Autores Leitura obrigatória para todos os que almejam ser aprovados em qualquer prova. Reúne métodos e técnicas que levam o concurseiro a aprender e a render mais, e buscar a tão sonhada aprovação no concurso público. Pontos de destaque da obra: - O mais completo manual para quem
vai enfrentar provas e concursos públicos, - Inclui material atualizado e acrescentado no site/blog, -Apresentamos as melhores técnicas na preparação para estudar para concursos, otimizando o aprendizado do concurseiro - Acompanhamento continuado de dúvidas dos leitores pelas redes sociais/blog
do Supremacia Concursos. http://www.supremaciaconcursos.com.br

Colecionador De Vitórias
Clube de Autores Como venci a síndrome de Guillain-barré (SGB), melhorei minha autoestima, mesmo sendo acometido por uma doença que causa grandes diﬁculdades na recuperação muscular. Como conquistei a 1º colocação em três (03) concursos públicos, fui nomeado em cinco (05), sendo quatro
(04) concursos federais. Como também obtive cinco (5) aprovações em 2º lugar em concursos públicos, inclusive na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Técnicas De Concursos
Clube de Autores Uma obra que mostra como estudar certo para conseguir a melhor aprovação possível em concursos públicos para ser chamado logo a assumir uma vaga.

Guia Da Aprovação
Clube de Autores O Guia da Aprovação faz um acompanhamento das diversas fases pelas quais passa um concurseiro. Ao tomar conhecimento da obra, o candidato percebe que as aﬂições e diﬁculdades que vislumbra pelo caminho também fazem parte da vida de outras pessoas. Saber que não
estamos sós em nossas angústias é um alívio, e receber dicas que mostrem o caminho das pedras é um presente.

SUPERDICAS DE PORTUGUÊS PARA CONCURSOS E VESTIBULARES
Saraiva Educação S.A. Os estudantes que se preparam para concursos e vestibulares sempre têm muitas dúvidas de língua portuguesa  e aquele monte de regras assusta! Qual a melhor forma para estudar tudo? Isso para não falar do fantasma da redação Consciente desses problemas, o professor
Nílson Teixeira de Almeida, autor de gramáticas para concursos, reuniu neste livro sessenta dicas preciosas que vão ajudar vestibulandos e concurseiros a se preparar melhor para os exames. Além de regras gramaticais, o autor também aborda tópicos de comunicação e expressão, linguagem, redação,
a estrutura das gramáticas, tipos de texto e alterações incorporadas pelo Novo Acordo Ortográﬁco. Tudo explicado de um jeito direto, sem aquele gramatiquês, com exemplos e tabelas que organizam o conteúdo sem desviar do foco. Quer uma dica? Comece a estudar por aqui e boa sorte!

Preparatório Para O Concurso Dos Correios
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CU

As 7 Pílulas que Ajudam os Concurseiros a Passar nos Concursos
Editora JH Mizuno Neste livro, os leitores encontrarão um criterioso Passo a Passo que ensina os candidatos a estudar com coerência buscando eﬁcácia e efetividade para passar nos concursos, consubstanciado em três eixos: nas "7 Pílulas", nas "3 Fórmulas de Medição da Evolução do Estudo" e no
"Termômetro de Medição da Evolução do Estudo", sendo todos métodos agregadores, maneiras facilitadoras e potenciais instrumentos de estudo, que ensinam, orientam, e favorecem os interessados. É uma obra didática e objetiva, que delineia tudo aquilo que os interessados por estudar e se preparar
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para concursos precisam saber e seguir, sendo eles iniciantes ou veteranos. Toda a obra foi idealizada e construída pelo experiente e veterano concurseiro, professor Ilson Lisboa, com o objetivo de ser uma facilitadora para os concurseiros, estudantes e professores. Tenho a certeza de que o leitor
explorará bastante este livro, com leituras atenciosas e contemplativas, e ainda agregará o principal, que é o estudo instrutivo e bem coordenado dos pontos que o levarão a ter sucesso nas provas, nos exames, nos vestibulares e nos concursos públicos.

Dicas de Metodologia para Concursos Públicos
Cia do eBook Neste e-book o autor apresenta parte do que aplicou e aprendeu em seus anos como concursando e professor de concursandos. Dos assuntos tratados, destaca-se (a) a resolução de questões; (b) a revisão como etapa essencial dos estudos; (c) o caráter cíclico da preparação; (d) a
deﬁnição de área e a escolha do material; (e) a formação da base; (f) o desenvolvimento de uma metodologia; (g) a formulação de um plano de estudos; (h) a percepção de quão extensa é a caminhada (i) a postura perante o desaﬁo da prova. Basicamente, são esses os temas tratados no material que,
tal como entendimento do autor, formam a “espinha dorsal” da vitória. Que a leitura seja de real proveito para cada um de vocês.

Direito Administrativo Para Concursos
IESDE BRASIL SA

Quero Ser Policial
Clube de Autores Passo a Passo para se tornar um Membro “Coaching QSP” Comprando esta apostila, você terá o direito de se tornar um membro do Grupo de WhatsApp “Coaching QSP” pelo período de 1 ano. Terá também um usuário e senha para acessar as páginas restritas do site QSP e fazer
download de todas as nossas apostilas pelo período de 1 ano. Leia as Regras e envie mensagem para nosso numero de WhatsApp.

Como Passar Em Concurso Público
Clube de Autores Um guia prático que trata sobre como passar em concurso público.

33 Axiomas Do Concurseiro Vencedor
Clube de Autores O autor, aprovado em concurso público federal com apenas 60 dias de estudos, sem acesso à cursinhos preparatórios, compra de livros, apostilas ou qualquer tipo de material de preparo que dependesse de dinheiro para ser adquirido, até porque o então candidato encontrava-se
desempregado e sem rendimentos, expõe na presente obra 33 princípios que auto denominam de “axiomas” que defende como de suma importância para garantir a sua aprovação em cenário tão adverso. Conhecer esses 33 “axiomas” torna-se de vital importância para o leitor que está estudando
para concursos públicos, vestibulares e provas em geral, porém vale para todos os demais leitores também, visto que tais axiomas são lições valiosas para mudar a vida e a mentalidade de qualquer pessoa que busca uma vida plena a ser vivida.

Concurso Público: Eu Passei! Você Também Pode!
Clube de Autores A presente obra tem por objetivo trazer aos estudantes, em especial aos que se preparam para realizar concurso público, um pouco da experiência do autor ao longo de quase trinta anos se dedicando, direta ou indiretamente, a concursos públicos. São registros reais que retratam a
sua vida de concurseiro e professor em diversos momentos e fases. Frustrações que vencidas resultaram em aprovações. Erros identiﬁcados que ao serem corrigidos reduziram o tempo necessário para lograr êxito em um certame. Esta obra não representa um manual para concurseiros, mas apenas
visa apontar erros e acertos na preparação para concursos públicos.

Veja
52 Segredos Para Passar Em Qualquer Concurso
Clube de Autores Livro completo com Dicas Secretas de quem tem experiência no assunto! Saia na frente dos outros candidatos! Aprenda com esse livro os segredos para ser aprovado!

Super memória para concursos
Universo dos Livros Editora Alberto Dell'Isola, conhecido como o homem-memória brasileiro, mostra passo a passo o seu método para conseguir resultados como o alcançado no Campeonato Mundial de Memória, realizado em Bahrein, no Oriente Médio, que fez dele o homem-memória brasileiro. Por
meio de um método extremamente didático desenvolvido pelo autor, o leitor terá acesso a técnicas práticas de memorização que ampliarão em muito sua capacidade de raciocínio, fazendo com que passe a gravar em minutos o que antes levava horas. Este método é ideal para quem deseja aprender
idiomas, está se preparando para concursos e vestibulares ou mesmo precisa melhorar sua capacidade de memorização.

Um burro que passa
Lições práticas, de uma pessoa igual a você, que alcançou várias aprovações em concursos públicos
Paco e Littera A obra Um burro que passa: lições práticas de uma pessoa igual a você, que alcançou várias aprovações em concursos públicos, de Waldemar A. Tassara Júnior, apresenta uma série de métodos, técnicas e estratégias que auxiliam o concurseiro a alcançar a sua tão sonhada aprovação em
concursos públicos. Organizado em quatorze capítulos, o livro é o resultado de experiências vivenciadas por uma pessoa que buscou, por meio de diversas maneiras, ser aprovada em concursos públicos, mostrando que o caminho para conquistar a aprovação não é fácil, mas com esforço e estratégias
adequadas é possível.

Como Passar Em Concurso Público, Em 60 Dias, Sendo Um Fudido Na Vida
Clube de Autores Passar em um concurso público no Brasil é uma missão hercúlea que requer investimentos em longo tempo para estudar e dinheiro para ﬁnanciar os cursos, livros e demais materiais de estudo, pois a concorrência é cada vez acirrada. Na presente obra, o leitor terá a oportunidade de
conhecer como o autor em apenas 60 dias de tempo de estudo e sem R$ 1,00 no bolso para investir em cursos preparatórios, livros, apostilas, coaching, etc., conseguiu ser aprovado em um concurso público federal com concorrência de 900 candidatos por vaga. Uma História verídica de um jovem de
20 anos, na época, morador de favela, ex-estudante de escola ﬁlantrópica, desempregado, falido e sem dinheiro para investir em sua preparação, mas que criou um método próprio de estudo aliado à princípios adquiridos no decorrer de sua vida. Uma linda história de superação e motivação na busca
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do sucesso. Não há palavras suﬁcientes que possa expressar de forma ﬁdedigna a experiência única que a leitura desse livro proporciona ao seus leitores, tanto na mudança de mindset para quem quer encarar a maratona dos concursos públicos, como de mudança da forma como as pessoas podem
enxergar a si próprios, a vida, as pessoas e suas decisões. Essa mensuração só pode ser feita por quem já leu. Vale a pena a leitura.

33 Axiomas Do Concurseiro Vencedor
Clube de Autores O autor, aprovado em concurso público federal com apenas 60 dias de estudos, sem acesso à cursinhos preparatórios, compra de livros, apostilas ou qualquer tipo de material de preparo que dependesse de dinheiro para ser adquirido, até porque o então candidato encontrava-se
desempregado e sem rendimentos, expõe na presente obra 33 princípios que auto denominam de “axiomas” que defende como de suma importância para garantir a sua aprovação em cenário tão adverso. Conhecer esses 33 “axiomas” torna-se de vital importância para o leitor que está estudando
para concursos públicos, vestibulares e provas em geral, porém vale para todos os demais leitores também, visto que tais axiomas são lições valiosas para mudar a vida e a mentalidade de qualquer pessoa que busca uma vida plena a ser vivida.

Crimes Contra a Administração Pública para Concursos
Produzido Por Uma Concurseira para Concursero(a)(s)!
Este material foi produzido por uma concurseira para concurseiro(a)(s). Resumo confeccionado a partir da leitura de livros, leis, apostilas, vídeo-aulas e outras formas assimétricas de assimilação de conteúdo.Não existe um compromisso com a investigação da melhor legislação ou da melhor
interpretação de forma ampla. Existe uma análise objetiva e didática do instituto jurídico.Três compromissos serão alcançados com este e-book:Estudo simpliﬁcado do parte geral do Direito Penal voltado à compreensão dos crimes contra a Administração Pública;Estudo objetivo dos principais tipos
penais escolhidos pela incidência em provas, conexão com outros conteúdos e inovações legislativas ou decisões recentes;Por ﬁm, atualização constante do material, visto que o formato e-book possibilita que as modiﬁcações sejam disponibilizadas prontamente.Peço que qualquer erro, sugestão ou
elogio seja encaminhado para o endereço eletrônico: concurseirabeliever@gmail.com ou para a conta de instagram: @concurseirabeliever.

Era Uma Vez... Contos Infantis
Clube de Autores Era uma vez... Um menino que adorava as histórias que sua mãe lhe contava, tal história lhe fazia viajar por terras distantes e reinos fantásticos. Em suas aventuras ele se transformava em príncipes, animais, cavaleiros, mágicos, poetas e criaturas fantásticas. A cada noite antes de ir
para a cama, aguardava pelas histórias que sua mãe iria lhe contar. Ia ao banheiro, escovava os dentes, passava na cozinha, pegava um copo com água e colocava na mesinha do lado da cama. Não demorava muito, sua mãe entrava no quarto e arrumava sua coberta. Sentava ao seu lado, abria
aquele livro enorme de páginas envelhecidas, e começava a lhe contar uma história: - Sabe meu querido... Era uma vez... Autores: Cadu Lima Santos Leo Colle Lindomar Sabino da Costa Marcia Lins Zotarelli Mariza Schröder TATIANA FÁTIMA GUILHERME BRITO Thiago Lucarini Vitor Paulo Pereira Junior
Susy Ramone ( Autora convidada ) Stella Robaina ( Autora Convidada ) Denny Guinevere ( Autora Convidada )
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