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Sabemos que qualquer coisa que almejamos 

alcançar em nossas vidas depende do que e 

como será desenvolvido ao longo do tempo, 

não é verdade? 

Infelizmente, nos últimos anos, virou moda não 

ter tempo para nada. A pressa atropela nossa 

percepção e acabamos focando em outras 

dificuldades ou deixando nossas realizações 

de lado sem analisar o que realmente está nos 

atrapalhando. 

E lá se vão energia, disposição, oportunidades, 

dinheiro e relacionamentos, porque não se tem 

tempo suficiente para tudo o que precisamos. 

A boa notícia é que produtividade e alta 

performance são capacitações que podem ser 

atingidas por qualquer pessoa. 

INTRODUÇÃO
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Enfrentar os desafios exige tomar uma atitude. 

Quando você não tem o controle da sua vida, ela segue no 

piloto automático. Parece muito mais fácil deixar a vida 

seguir seu curso e se conformar com sua realidade, ao 

invés de lutar para conquistar o melhor para si. 

Já pensou em quantas coisas na sua vida você está 

acostumado a deixar no piloto automático, desde a hora 

em que você acorda até a hora que vai dormir? 

Reveja seus atos e principalmente, qual nível de 

acomodação você se encontra, só assim será capaz de 

refazer seus objetivos e conquistar coisas diferentes para 

ampliar seus limites. 

Lembre-se, quanto mais decisões você tomar, mais 

perceberá que está de fato no controle da sua vida. 

E para você começar a pensar e explorar mais sobre isso, 

algumas reflexões são fundamentais. 

Então, elaboramos algumas perguntas para você. 

E somente você poderá respondê-las com honestidade. 

A má notícia é que não existe uma fórmula 
mágica para isso. 

Afinal, é preciso despertar a visão do 
autoconhecimento e diariamente buscar a si 
mesmo para resgatar nossa essência. 
E cada um é único para refletir sobre isso. 

Não é uma tarefa fácil. 
No entanto, por quantos anos mais você 
deseja permanecer fazendo as mesmas 
ações? 

O tempo é limitado, então é necessário que 
você saiba onde vai focar. Por isso, refletir 
sobre seus pontos de melhoria e sobre o 
verdadeiro significado da sua carreira é 
primordial. 

O sucesso é resultado de muita luta, muito 
tempo investido e muita disposição para 
fazer do sonho uma realidade. DOMINANDOOEDITAL.COM

O SUCESSO PROFISSIONAL E A 

REALIZAÇÃO PESSOAL 

CAMINHAM JUNTOS, 

POIS UM INFLUENCIA O OUTRO. 



SONHOS SÃO   

   PROJETOS DE VIDA. 

QUAL O CARGO QUE VOCÊ 
REALMENTE QUER EXERCER?

Esse é um dos fatores mais importantes, se o 

não o mais importante. 

   

Definir qual cargo você deseja exercer é 

essencial para direcionar os estudos e ser mais 

produtivo e também, após a sua posse, quando 

realmente começar a exercer a sua nova 

função, você poderá fazer o seu melhor. 

Sabemos que a remuneração do cargo é um 

fator decisivo, mas não é o único fator, pois 

você passará longos anos naquele cargo e, se 

for só pela remuneração, com certeza não 

serão anos bons. 

Além disso, durante a sua caminhada nos

estudos, fazer várias provas não é um 

problema, mas, estudar para todo e qualquer 

concurso é “suicídio concursal”. 

   

Por mais que existem várias carreiras com 

disciplinas comuns, o ideal é focar apenas em 

um cargo específico. Isso porque você estará 

totalmente focado em todas as peculiaridades

que aquele cargo exige. 

Sabemos que o tempo é curto diante de 

inúmeros temas a serem estudados no edital e 

aumentar ainda mais esse número de 

disciplinas não é a melhor escolha. 

Você precisa saber para onde está indo para 

saber aonde vai chegar, não é mesmo? 

Escolha o seu cargo, foque nele, e seja 

aprovado!   

DOMINANDOOEDITAL.COM



"DIZEM QUE MOTIVAÇÃO NÃO DURA,

NEM BANHO.

POR ISSO É RECOMENDADO

TODOS OS DIAS."

(ZIG ZIGLAR)

HÁ UMA CONGRUÊNCIA ENTRE O CARGO 

QUE VOCÊ QUER EXERCER, OS SEUS ESTUDOS 

E A SUA VONTADE DE REALIZAR O SEU SONHO? 

Produtividade e motivação é uma dupla inseparável. 

Afinal, ter clareza aonde você quer chegar e também como vai chegar ao seu objetivo é essencial. 

A motivação é a força que te impulsiona a batalhar pelo seu ideal, ela te faz permanecer 

confiante no caminho. 

Ser positivo, estar confiante e ter paciência são ingredientes indispensáveis para se manter 

motivado. 

O que te faz acordar e levantar da cama todos os dias? O que te move?
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Para ter o melhor resultado na vida, em todos 

os aspectos, é essencial que sejamos 

organizados, isso porque facilita a execução 

das tarefas diárias e causa menos desgastes. 

Observe a sua rotina diária e semanal 

e analise quais são as suas atividades 

rotineiras e prioritárias. Encontre seu tempo 

disponível para os estudos e para os demais 

compromissos diários. Não frustre um com o 

outro. Encaixe-os da melhor forma para que 

assim seja possível cumpri-los. 

Além disso, é muito importante fazer intervalos 

entre um compromisso e outro, isso vale tanto 

para a rotina de estudos, quanto para os outros 

afazeres. O intervalo te ajuda a reestabelecer o 

foco na tarefa que está sendo executada. 

Por fim, analise se você se permite descansar. 

Isso mesmo, o descanso se dá com um sono de 

qualidade, com um lazer ou hobbie. Tire um 

tempo para fazer o que gosta. 

Haverá dúvidas no caminho, mas se você tiver 

clareza do seu objetivo, elas não serão capazes 

de te fazer seguir outro rumo. Além disso, a 

caminhada não é tão curta quanto esperamos, 

e para não voltar atrás ou empacar no caminho, 

vá devagar quando precisar, mas vá. 

Viva e aproveite a jornada. 

Quando encontrar o seu destino verá que tudo 

valeu a pena. 

VOCÊ PLANEJA E ORGANIZA A 

SUA ROTINA DIÁRIA? 
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PARA ONDE ESTÁ INDO 

SUA ENERGIA?

A energia é o combustível que te levará 

ao alcance dos seus objetivos e nós 

somos geradores de energia. 

E as distrações podem sugá-las 

completamente. 

Por isso, é essencial discernir as 

consequências das distrações. 

Saiba o que te distrai e faz perder tempo 

nos seus estudos e em qualquer outro 

compromisso importante. Elimine da sua 

rotina os empecilhos que tiram a sua 

energia, evite-os, “troque de canal”. 

Também é importante observar o que te 

faz bem, o que te motiva e aumenta a 

sua energia te deixando mais disposto, 

alegre, confiante e todos adjetivos 

positivos possíveis. Repita sempre 

essas atitudes. 

Aprenda a se autoanalisar. 

Esteja consciente nas suas decisões 

para entender o que suas ações causam 

em sua vida (positivas e negativas). 

E então escolha os bons hábitos e 

saudáveis. 

Pratique atividade física, alimente-se 

adequadamente e tenha uma boa 

qualidade de sono. Agradeça sempre. 
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Tenha sempre as melhores ferramentas, sejam 

cursos, livros, acompanhamento ou planejamentos. 

Utiliza-as da melhor forma possível. 

Empenhe-se ao máximo para extrair o melhor delas e 

de si. 

Excelentes ferramentas simplificam sua jornada e te 

leva ao alcance do seu objetivo. 

   

A Análise das Provas e o Edital Simplificado que 

disponibilizamos para você são ferramentas coringas 

para te guiar nesta caminhada. 

VOCÊ UTILIZA BOAS FERRAMENTAS?
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CONCLUSÃO

Agora, tire um tempo para você refletir sobre essas 

perguntas e releia-as quantas vezes forem 

necessárias. 

Deixe cada pergunta tocar a sua essência e te levar a 

encontrar o seu verdadeiro significado. Seja sincero e 

fiel a você. 

Assuma o controle e responsabilidade da sua vida e 

busque o seu sonho. 

   

Nós estamos torcendo por você! 

Conte conosco e vamos juntos! 

Forte abraço. 

Equipe Dominando o Edital. 
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