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"Ter me preparado com o

auxílio de uma profissional,

coach, foi de fundamental

importância para minha

aprovação, uma vez que além

da simulação em si das provas

discursivas e orais, as técnicas

de estudo passadas nestas

etapas contribuíram em muito

para minha aprovação. Isto

porque através das correções

feitas pela coach pude no

decorrer das simulações

aperfeiçoar minhas falhas".

Rafael Espíndola – Aprovado

para a Magistratura - TJSC
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“O Decidi Passar contribuiu de forma

decisiva para minha aprovação em

12º lugar no cargo de Analista do

MPU – Especialidade Comunicação
Social.
Apesar de terem sido apenas 12 sessões de Coaching com a

professora Neydja, o meu aproveitamento foi extraordinário. Tudo

começou no dia 26 de março de 2013 e, realmente, não imaginava
que teria um resultado em tão pouco tempo: 4/12/2013.

Aprendi a vencer barreiras pessoais, a entender a importância do

poder mental, a estudar, a usar mais recursos para o estudo - e não

apenas a leitura - a trabalhar a concentração, e principalmente,

identifiquei uma grande falha nos meus estudos: a falta de

planejamento para revisão. Agora, pasmem, isso tudo não foi o mais

importante para o alcance do meu sonho. A grande sacada, o

diferencial para minha vida, foi ter conseguido abrir minha mente e

voltar a enxergar possibilidades na minha área de formação:

Comunicação Social/Jornalismo. Com isso, quando saiu o edital do

MPU, no dia 9 de agosto/2013, tomei uma decisão e, por incrível que

pareça, com bastante tranquilidade e confiança: concorrer a uma

vaga para minha área e, detalhe, ficar bem classificada. O prazo que

tive para a maratona: 58 dias, com todas as dificuldades da vida –

trabalhar 8 horas por dia, filha pequena... Essa decisão pode parecer

simples, mas para mim isso era, até então, inimaginável, pois há

anos o meu foco era apenas os cargos de técnico ou analista da área

administrativa do MPU ou Judiciário, uma vez que já sou servidora

do Executivo Federal desde 2009 e não acreditava que pudesse

passar para minha área em razão do número reduzido de vagas

ofertadas. Enfim, após o Coaching sinto-me segura e confiante, pois

agora estudo com metodologia e compreendi tecnicamente a

importância da revisão. Além de ter me "profissionalizado" , agora

acredito no meu potencial e considero-me uma vitoriosa por ter

conseguido vencer essa luta tão difícil num prazo tão curto. Muito

obrigada por todo empenho e força!”

THAÍS MARTINS – Aprovada para Analista do MPU 12º
Classificação Final.
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“A primeira fase do saber é

amar os nossos professores.

Bons professores são

inestimáveis. As premissas

anteriores para mim são

verdadeiras e reais quando falo

e penso em Profª Neydja

Maria. Desde que tive a honra

de ser sua aluna só cresci com

seus ensinamentos e técnicas

aplicadas aos estudos para

concursos. Hoje sou servidora

pública federal e esse mérito

compartilho com ela.

Obrigada.”

Luciana Camargo – Servidora

do TJDFT
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“Agradeço, em especial a

professora Neydja, por ter me

preparado para o Exame de

Ordem da OAB. Foram duas

tentativas infrutíferas antes de

procurar a professora Neydja.

Ela me ensinou a estudar de

forma correta lapidando o meu

potencial para vencer esta

prova. Muito Obrigado! Próximo

passo, segunda fase.”

Luiz Eduardo Monteiro de

Menezes Aprovado na 1a e 2ª

fase na OAB – DF

“O coaching me ajudou em vários aspectos. Desde

o auxilio a decidir fazer a prova da OAB até o

momento do exame. Entretanto, o mais importante

foi ter recebido ferramentas que otimizaram meus

estudos e me ensinaram a fazer a prova de forma

estratégica.”

Sarah dos Anjos Moreira - Aprovada na OAB-DF
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“O curso me ajudou muito.

Principalmente na questão

de redação. Só

aprendemos a escrever

escrevendo, e o seu

acompanhamento me

trouxe base na redação,

que é cobrada tanto na

peça quanto nas questões.

A faculdade não nos ajuda

muito nessa questão de

escrever bem, expor de

forma clara e objetiva. As

dicas em relação a

administração do tempo,

estrutura emocional e

forma de estudo também

ajudaram(…)”.

Thálita Tozzi – Aprovada

na OAB – DF

“A minha aprovação no exame

ocorreu no “V” concurso realizado

pela FGV, cujo resultado foi em

dezembro passado onde não

logrei exito no 1º resultado, pois

minha nota foi 5,45, aí fiz um

recurso com base nas peças que a

nobre amiga já havia me ensinado

de como apelar e seguindo suas

dicas deu tudo certo e com a

revisão da nota o resultado foi

para 6.15 pontos e assim consegui

aprovação neste famigerado

exame que já estava me levando a

rédeas da loucura, mas com a

graça de DEUS e da luz divina que

colocou você no meu caminho e

com as aulas do seu Instituto que

havia realizado pela internet no

ano de 2010-2011 ou seja nos

exames 1-4-FGV, onde ainda

estava enfrentando a luta com os

demais bacharéis, enfim deu tudo

certo, quero desejar um grande

sucesso ao DECIDI PASSAR,

POIS SEUS ENSINOS E DICAS

DE SEUS MESTRES SÃO DE 1ª

QUALIDADE, ESTE EU

GARANTO E INDICO PARA

QUALQUER CANDIDATO A

CONCURSO, QUE VALE A PENA

FAZER O SEU INVESTIMENTO E

ACREDITAR QUE VOCÊ CHEGA

LÁ, COMO EU CHEGUEI.”

DR. JOÃO RODRIGUES –

ANANINDEUA-PA – Aprovado na
OAB-PA.
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“Quando conheci o trabalho da professora Neydja, me

encontrava num estado de completo desespero. O

estudo não rendia resultados, não conseguia vencer o

conteúdo programático do edital, parecia que os

assuntos a serem estudados não tinham fim. Estudava,

mas não fixava. Quanto mais me dedicava, menos

apreendia. Não tinha método e nem uma cronologia.

Por conta disso, a tarefa de estudar se tornou

desgastante e cansativa. Quando iniciei o coaching, vi,

enfim, uma saída. Logo nas primeiras aulas pude

perceber a diferença na qualidade do estudo, o qual

passou a ser organizado, definido conforme o edital e

conforme o domínio e as dificuldades que eu tinha em

relação a cada matéria. Foram definidas metas

concretas, foram apresentadas técnicas eficazes de

estudos, houve programação de revisões e resoluções

de exercícios. Após 1 mês de experiência com o

coaching já não era mais a mesma estudante. Por fim,

veio a aprovação no concurso para escrevente técnico

judiciário do TJSP, e mais que isso, uma revolução no

modo de estudar e aprender, que pretendo levar por

toda a vida. À professora Neydja, minha sincera

gratidão e elogios à excelência de seu trabalho!”

Maria Emília Vaz Silva – Escrevente - TJSP
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“Posso dizer que a minha trajetória de estudos teve um divisor de

águas. Este divisor foi o coaching para concurso, pois por meio da

adoção dos métodos e critérios que me foram apresentados foi

possível desenvolver um ritmo de estudo e concentração. Passei a

auto monitorar os meus estudos e consequentemente o rendimento

alcançado em cada disciplina. Entendi que preparar para concurso não

é apenas estudar, deve se adotar uma estratégia, envolve dedicação,

coragem, determinação sem jamais esquecer de que uma boa

organização do local e prévia seleção do material é essencial para um

bom aprendizado. Sei que o concurso do MCTI foi o primeiro de

muitos que, com fé em Deus, irei alcançar desde que eu realmente

continue colocando em prática os métodos e critérios que foram

ensinados pelo DECIDI PASSAR.”

Edione Silva Barbosa – Aprovada para o Ministério da

Ciência, Tecnologia e Inovação MCTI, Cargo Assistente

Em Ciência e Tecnologia 1, Classificação 138 de

212 vagas.

"As orientações da Profa. Neydja no

DECIDI PASSAR foram fundamentais para

a minha aprovação na prova de Título de

Especialista da Sociedade Brasileira de

Dermatologia - SBD. O aprendizado de

técnicas para otimizar a memorização e as

horas de estudo, a seleção do material

apropriado, a realização de simulados e

todo o apoio ao longo do processo me

ajudaram bastante. Muito obrigada!"

Dra. Juliana Saboia Fontenele -

Especialista em Dermatologia

SBD CRM-DF 13.111
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"O MPF sempre foi um sonho. No início inatingível, pensava

eu. Com o passar do tempo percebi que este sonho poderia se

tornar realidade com dedicação e esforço, e por mais

tragicômico que pareça senti que poderia ser aprovado no MPF

quando reprovei na discursiva no 27º Concurso, pois percebi

que era uma questão de tempo. Consegui, com muita luta, ser

aprovado nas fases objetivas e discursivas do MPF no 28º

concurso. Assim, não podia deixar o sonho morrer na fase oral.

Nesta fase o treinamento é fundamental para o

desenvolvimento do raciocínio argumentativo, tão importante

quanto o conteúdo, e a professora Neydja superou todas

minhas expectativas. Sua ajuda foi fundamental para alavancar

minha nota, fez perguntas dentro do perfil do MPF, preparou

diversos materiais excepcionais, treinamos vários pontos que

foram sorteados no dia. Agradeço pelo profissionalismo, pela

dedicação e compreensão, porque percebi todo o esforço para

montar as perguntas dentro do perfil exigido. Estou muito feliz

pelo resultado de todo esforço. Pelo resultado do trabalho

realizado. Obrigado por tudo.“

Éverton Pereira Aguiar Araújo – Aprovado na Prova Oral do

Ministério Público Federal – Procurador da República
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“Estou escrevendo esse depoimento não por mera retribuição ou por

simples dever de consciência, mas pelo fato de que, realmente, o

Coaching que fiz com a Neydja foi fundamental importância na minha

aprovação no concurso para Juiz no Estado do Paraná. Assim, quero

que os futuros candidatos saibam que contam com uma valiosíssima

ferramenta à disposição para o enfrentamento da prova oral.

Com relação à minha prova oral, posso dizer que não foi das mais

fáceis, e, sem a preparação necessária certamente eu não galgaria a

aprovação. Com efeito, o Coaching ensinou-me técnicas, respiração,

postura, entonação da voz, respeito para com os examinadores etc.,

que eu não imaginava o quão importante seria para uma prova oral.

Fiz aproximadamente 10 aulas. Nesse período foi notória minha

evolução, tanto é que, de tão confiante que o Coaching me deixou

que tirei de letra uma prova oral extremamente cansativa e difícil.

Sem palavras para agradecer a Neydja. Durante nossos trabalhos

pude perceber a preocupação e dedicação que dispensou a mim.

Sem a paciência e a competência que são atributos inerentes a sua

pessoa minha prova oral teria sido tarefa hercúlea.

Recomendo, e muito!, a todos que vão enfrentar essa importante fase

na aprovação do sonhado concurso, a prova oral, o Coaching do

DECIDI PASSAR! Agradeço a Neydja, e, desde já, deixo consignado

que minha realização profissional teve sua fundamental

participação.”

Jorge A. Kotzias Neto - Aprovado na Prova Oral de Juiz

de Direito - TJPR
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O coaching foi fundamental para minha aprovação

na prova oral do concurso para Procurador do

Distrito Federal. Foi muito importante ter sido

submetido a diversas simulações com a professora

Neydja, que é uma profissional da advocacia pública

com a experiência de quem acompanha concursos

das mais diversas carreiras. Sem o

acompanhamento dela, certamente eu não chegaria

ao momento da prova com tanta convicção de que

seria aprovado. Graças aos simulados que

realizamos, pude corrigir vários erros que me

custariam preciosos pontos na hora da

prova. Recomendo fortemente a professora Neydja

para aqueles que vão enfrentar a prova oral:

asseguro que ela é uma excelente profissional.

André Fabiano Guimarães de Araújo - Aprovado

na Prova Oral para o cargo de Procurador do

Distrito Federal.
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“Quando eu tomei conhecimento de que havia passado para a

fase oral do concurso para a magistratura do TJ/SP, bateu um

certo desespero, pois não tinha nenhuma experiência nesse tipo

de avaliação. Resolvi partir, então, em busca de ajuda

profissional, e uma colega de trabalho me indicou o trabalho da

Professora Neydja, a quem devo grande parte da minha

aprovação. O que seria a minha primeira vez em uma prova

oral, acabou sendo a última. Em tempo, não possuía nenhuma

habilidade em oratória, me recordo que sequer gostava de ler

dispositivos de código nas aulas da Faculdade. Passamos a

realizar semanalmente arguições simuladas, utilizando como

parâmetro os pontos que foram objeto de sorteio no certame

anterior. Ao mesmo tempo em que me preparava para essa

modalidade específica de avaliação, eu era obrigado a revisar

todo o conteúdo do edital. Nos primeiros encontros, as

dificuldades apareceram, muitas vezes eu tinha conhecimento do

assunto que era perguntado, mas não conseguia articular uma

resposta. Aos poucos, as simulações foram se desenvolvendo

com maior fluidez e, ao final, já conseguia elaborar respostas

satisfatórias, inclusive em temas nos quais eu não transitava

bem. Evidentemente, não me tornei um exímio orador (e nem era

esse o objetivo), mas já me sentia muito mais seguro e

preparado para a avaliação que estava por vir. No dia da prova,

não tem como fugir à regra, todos ficam, em maior ou menor

grau, nervosos e ansiosos. A pressão é enorme, o tempo para

estudo, muitas vezes, é escasso, e o programa de matérias é

extenso. Daí a importância da preparação e do treinamento

específico. No meu caso, ajudou (e muito) na aprovação. O

investimento pode parecer, em princípio, um pouco elevado,

mas, perto do resultado obtido, vale cada centavo.”

Gustavo Kaedei – Aprovado na Prova Oral para Juiz do

TJSP/2014
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1 - Em qual prova você foi aprovado? Já foi nomeado(a)?
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – 2013, Tribunal de Contas do DF 
- 2014, CNMP – 2015, STJ – 2015. Fui nomeada no STN.
2- Você fez outras provas?
Fiz várias, além das provas acima fiz a do Banco Central, TCU.
3 - Como você estudou?
Estudava 3 horas por dia à noite. Fazia resumos através de vídeos 
aulas e livros e muitos exercícios. No mês que antecede a prova, fazia a 
revisão pelos resumos e exercícios da banca da prova.
4 - Você fez algum treinamento específico para a prova?
Seguia sempre a rotina de estudo, 3h horas por dia. Quando sobrava 
tempo durante o dia, eu fazia questões de provas.
5 - Você ficou satisfeito(a) com a sua nota?
Fiquei sim.
6 - Qual a sensação da aprovação?
Muita felicidade. Mais uma conquista.
7 - Para finalizar, o treinamento com a Profa. Neydja contribuiu para 
a sua aprovação?
Contribuiu bastante. Aprendi algumas técnicas para melhorar a 
concentração e a memorização.

Glaucia Dias
Aprovada em várias provas escolheu a
Secretaria do Tesouro Nacional.



www.decidipassar.com.br

1 - Em qual prova você foi aprovado? Já foi nomeado(a)?
DPU - Assistente Social. Não fui nomeada, ainda.

2- Você fez outras provas?
SECRIA - Secretaria da Criança (não classifiquei) e Secretaria da Saúde 
(classifiquei).

3 - Como você estudou?
Sozinha, com livros, sem horário certo por causa do trabalho e da 
especialização.

4 - Você fez algum treinamento específico para a prova?
Específico para a DPU fiz a programação da rotina de estudo com a 
Profa. Neydja.

5 - Você ficou satisfeito(a) com a sua nota?
Fiquei porque não pensei que iria classificar.

6 - Qual a sensação da aprovação?
Muito boa, sensação de motivação para classificar cada vez melhor.

7 - Para finalizar, o treinamento com a Profa. Neydja contribuiu para 
a sua aprovação?
Certamente, porque aprendi a potencializar os estudos.

Liliane Fernandes
Aprovada para o cargo de Assistente Social
da DPU – Defensoria Pública da União.
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Roberto Mendes
Aprovado em diversas provas, escolheu o MPOG –
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

1 - Em qual prova você foi aprovado? Já foi nomeado(a)?
TSE - Tribunal Superior Eleitoral 2011, Ministério da Educação - MEC 2010, Tribunal Regional do
Trabalho - TRT10 – 2010, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP 2012,
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 2013, Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão - MPOG 2015. Fui nomeado INEP, INSS e MPOG e atualmente estou no MPOG.
2- Você fez outras provas?
Fiz algumas outras para medir meu nível, como por exemplo, Banco do Brasil, Tribunal Superior
do Trabalho e Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
3 - Como você estudou?
Minha rotina de estudo gira em torno de 3 horas por noite, de segunda a sexta, com cronograma
de estudos, sendo 1 matéria por dia. Incluo na minha rotina exercícios físicos diariamente, como
natação e academia e deixo os fins de semana livre para descansar e estar com a
família. Faltando aproximadamente 2 meses (mais ou menos) pra prova, ou seja, no lançamento
do edital, intensifico o estudo incluindo além das 3 horas noturnas, mais 4 horas diárias, sendo
1h45 no almoço e 2h15 durante o expediente de trabalho, nos meus momentos de folga. Se for
uma prova muito importante, ou seja, um cargo muito almejado e não apenas prova para treino,
tento programar para as 3 últimas semanas antes da prova, um período de férias onde faço a
revisão de todo o edital no mínimo 2 vezes.
4 - Você fez algum treinamento específico para a prova?
Eu já tinha uma rotina de estudos, porém com um pouco menos de eficácia e organização,
porém o nível de aprendizado aumentou bastante após realizar um treinamento com a Coach
para concursos Neydja Morais, onde foram ensinadas várias técnicas de estudos, com foco na
banca, no edital, revisões, treinos para discursiva, concentração, grau de aprendizagem,
otimização de leitura, estratégias de aprendizagem, mapeamento do material, das leis e do
edital.
5 - Você ficou satisfeito(a) com a sua nota?
Fiz uma estratégia perigosa e arriscada para a prova do MPOG, pois de 120 questões fiz apenas
68 questões, buscando o mínimo da prova que eram 36 pontos, tentando marcar apenas o que
eu realmente sabia, pois por se tratar do CESPE não queria chutar. No fim acertei 52 questões e
errei 16, descontando mais 16 como penalização por ser CESPE (1 errada anula 1 certa), fiquei
com saldo de 36 pontos, ou seja, o mínimo estabelecido no edital. Pensei que não fosse dar, mas
não me fiz de derrotado e fui em busca de recursos para as questões que havia errado. Fiz 7
recursos e todos foram acatados. Refazendo as contas: 68 questões - 9 erradas - 9 anuladas = 50
pontos e com essa nota na prova objetiva havia ficado na 348ª posição dentre 900 aprovados
com mais de 6000 concorrentes. Eram 300 vagas, no entanto havia ainda a prova discursiva e eu
sabia que tinha ido bem. E após o resultado da discursiva pulei para 165ª posição e ainda com a
prova de títulos acabei ficando na 129ª posição, garantindo dessa maneira minha aprovação.
6 - Qual a sensação da aprovação?
Muita alegria. E o melhor de tudo foi saber que todos nós somos capazes. Não acreditava tanto

em mim, porém após essa aprovação, que eu diria heroica, me fez ver que o impossível não
existe quando há dedicação e perseverança.
7 - Para finalizar, o treinamento com a Profa. Neydja contribuiu para a sua aprovação?
Contribuiu bastante. Aprendi algumas técnicas para melhorar a concentração, memorização,
organização do material e planejamento. Recomendo a todos que já estudam mas não
conseguem atingir a nota necessária para aprovação.
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1 - Em qual prova oral você foi aprovado?
Já fui aprovado em três provas orais. AGU, DPDF e agora no MPF, nesta ordem.

2- Foi a sua primeira prova oral ou fez outras?
Já fui aprovado em três provas orais. AGU, DPDF e agora no MPF, nesta ordem.

3 - Como foi o sorteio do ponto, na hora ou com 24 horas de antecedência?
O sorteio do ponto para cada matéria é realizado no momento da arguição no MPF.

4 - Como você estudou para a prova oral?
O MPF foi minha terceira prova oral. Antes dele não tinha por hábito estudar para as
fases orais revisando matéria. Apenas lia informativos. No MPF é diferente. São várias
bancas, qualquer ponto pode ser sorteado, então fiz uma revisão forte do edital. Creio
que consegui ou cheguei perto de ver todos os pontos.

5 - Você fez algum treinamento específico para a prova oral?
Na fase oral é necessário desenvolver a capacidade de articulação, ou seja, é
importante falar. Então planejei minha preparação em duas frentes. A primeira o
estudo do edital, das matérias e dos pontos. A segunda as simulações da prova oral.
Essa segunda parte ficou a cargo da Profa. Neydja, o que facilitou demais para mim.
Como alguém estava encarregado de pesquisar e preparar os simulados, eu tinha o
tempo direcionado aos estudos do edital, dos informativos e dos julgados de direito
internacional. Creio que foram 8 simulações. Como treinei muito fiquei extremamente
tranquilo na hora das provas.

6 - Você ficou satisfeito com a sua nota? Qual a sensação da aprovação?
Fiquei muito satisfeito com a minha nota. Foi grande o esforço para obter um bom
desempenho, Quanto a sensação da aprovação ela é única quando se consegue aquilo
que sempre sonhou.

7 - Para finalizar, o treinamento com a Profa. Neydja contribuiu para a sua
aprovação?
O treinamento foi muito importante para aprimorar articulação das ideias, a
capacidade argumentativa e o raciocínio. Outra vantagem, é apenas uma
consequência, quando se treina duro na hora de executar a prova acabamos não
sentindo tanto a pressão quanto quem não treinou da mesma forma.

Éverton Pereira Aguiar Araújo, Aprovado
Para o Ministério Público Federal –
Procurador da República – 2ª maior nota
na Prova Oral de 80 candidatos, com essa
nota saltou da 34ª posição para o 6º lugar,
uma vitória!
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Andres Luna Enriques, Aprovado na Prova Oral do TJRN

1 - Em qual prova oral você foi aprovado?
Fui aprovado na prova oral do TJRN.

2- Foi a sua primeira prova oral ou fez outras?
Foi a minha primeira prova oral.

3 - Como foi o sorteio do ponto, na hora ou com 24 horas de
antecedência?
O sorteio do ponto foi com 24 horas de antecedência.

4 - Como você estudou para a prova oral?
Estudei pelo meu material de cursinho e, em alguns pontos específicos, por
livros.

5 - Você fez algum treinamento específico para a prova oral?
Fiz o treinamento específico da Professora Neydja. Foram 10 encontros, nos
quais ela simulava perguntas com base nos pontos definidos pela banca do
meu concurso. E, no final de cada encontro, conversávamos sobre o meu
desempenho, tanto em relação ao conteúdo jurídico, quanto em relação à
minha postura.

6 - Você ficou satisfeito com a sua nota? Qual a sensação da aprovação?
Fiquei muito satisfeito com a minha nota. Dos 150 candidatos, fiquei em
34° lugar na prova oral. A sensação é de alívio.

7 - Para finalizar, o treinamento com a Profa. Neydja contribuiu para a sua
aprovação?
O treinamento com a Professora Neydja foi fundamental para a minha
aprovação. Hoje tenho a certeza de que se não tivesse treinado com ela,
não teria passado. Eu recebi várias dicas de como me portar perante a
banca, que foram realmente importantes. Caso contrário, teria estudado de
forma errada e não saberia reagir às perguntas feitas pelos examinadores.
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Rafael Espíndola – Fez o Coaching Para Concursos específico e foi aprovado

no concurso de Juiz do TJSC na prova de sentença e na prova oral com

nota 7,9. Empossado em junho de 2012.

Jorge Anastácio Kotzias Neto – Fez o Coaching Para Concursos específico e

foi aprovado na prova oral para Magistrado do TJSC, nota 7,15. Posse em

dezembro/2012. Também aprovado na 1ª fase para Juiz do TJDFT.

Alex Pereira de Oliveira foi aprovado na prova oral para Defensor de

Tocantins, com as notas 9.38, 10,0 e 5,32! Valeu o exaustivo esforço de treino

no Coaching Para a Prova Oral do Instituto Hodie! Também aprovado na fase

de Tribuna com nota 9,17.

Tiago Guagliariello – Aprovado na prova oral do TJSC/2013 para Notário -

2013.

Fábia Fortaleza – Fez o Coaching e foi aprovada na Prova Oral Defensor – DF

- 2013.

Carolina I. – Fez o Coaching para a prova oral na Defensoria do Espírito

Santo – nota 10,0 - 2013.

André Fabiano Guimarães de Araújo – Aprovado na prova oral da PGDF –

Procuradoria Geral do Distrito Federal – 2014, nota 72,57.

Bernardo Mafia Vieira – Aprovado na prova oral no cargo de Procurador do

Estado de Goiás – 2014

André Magalhães Pessoa – Aprovado na prova oral no cargo de Procurador

do Trabalho – MPT – 2014 – nota 70,80.

Gustavo Valadares – Aprovado na prova oral no cargo de Procurador do Acre

– nota 86,80.

Gustavo Kaedei – Aprovado na prova oral para o cargo de Juiz do TJSP –

2014.

Andres Luna Enriquez – Aprovado na prova oral para o cargo de Juiz do

TJRN – 2015.

Luiziana Teles Feitosa – Aprovada na prova oral para o cargo de Juiz do

TJRN – 2015.
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Lista de Aprovados do DP
_Maria Luisa Nunes da Cunha – OAB, Advogado
CEB(31), Advogado Correios (54), PRONCON
(43), Advogado da Imbel 2º lugar.
_Núbia Nava – SEJUS-DF (69).
_Norma Murad Albuquerque - OAB-DF.
_Débora Almeida – OAB-DF.
_Mônica Brilhante – OAB-DF.
_Breno Santana – PROCON-DF (188).
_Fabrício Lima – DETRAN-DF (102).
_Juliana Pereira de Oliveira – OAB-DF.
_Rafael Espíndola – Fez o Coaching Para
Concursos específico e foi aprovado no
concurso de Juiz do TJSC na prova de sentença e
na prova oral com nota 7,9. Empossado em
junho de 2012.
_J. Lúcio Nascimento Neto – fez o Coaching Para
Concursos específico e foi aprovado na prova
discursiva de Procurador do Estado de Minas
Gerais. Também classificou para Analista
Judiciário do STJ.
_Camila S. Chaves – Ministério da Saúde 12º e
ANTT 38º.
_Daniel Ribeiro – OAB-DF .
_Maria Emília Vaz Silva – Escrevente – TJSP.
_João Rodrigues – OAB-PA.
_Raphael Montalvão – Advogado da Conab/DF
em 27º, 14º para o Ministério do Planejamento
– área de Previdenciário, Técnico Judiciário no
TJDFT.
_Jorge Anastácio Kotzias Neto – Fez o Coaching
Para Concursos específico e foi aprovado na
prova oral para Magistrado do TJSC. Posse em
dezembro/2012. Também aprovado na 1ª fase
para Juiz do TJDFT.
_Fernanda G. N. Aprovada na Residência
Médica em Oftalmologia.
_Camila Benevides – 9º Advogada da Telebrás.
_Alex Pereira de Oliveira foi aprovado na prova
oral para Defensor de Tocantins, com as notas
9.38, 10,0 e 5,32! Valeu o exaustivo esforço de
treino no Coaching Para a Prova Oral do
Instituto Hodie! Também aprovado na fase de
Tribuna com nota 9,17.
_Tiago Guagliariello – Aprovado na prova oral 
do TJSC/2013 para Notário.
_Thiago Alkamim – Advogado HUB – DF e
Polícia Militar – DF.
_Fábia Fortaleza – Fez o Coaching e foi aprovada
na Prova Oral Defensor – DF.

_Edione Silva Barbosa – Ministério da
Ciência e Tecnologia.
_Hectory R. Lobo – Fez o Coaching de
Prova Discursiva e foi aprovado nessa
etapa para o cargo de Procurador da
Fazenda Nacional – PGFN.
_Fernanda G. N. Aprovada seleção de
Residência Médica em Oftalmologia.
_Thaís Martins – MPU – Analista – 12ª
colocação.
_Manoel Messias Soares da Silva – OAB-
DF.
_André Fabiano Guimarães de Araújo –
Aprovado na prova oral da PGDF –
Procuradoria Geral do Distrito Federal –
2014, nota 72,57.
_Bernardo Mafia Vieira – Aprovado na
prova oral no cargo de Procurador do
Estado de Goiás – 2014.
_André Magalhães Pessoa – Aprovado
na prova oral no cargo de Procurador do
Trabalho – MPT – 2014 – nota 70,80.
_Juliana Sabóia Fontenele – Aprovada
no TED/SBD – 2014.
_Sarah dos Anjos Moreira – OAB DF.
_ Gustavo Faria Valadares – Prova Oral –
Procurador do Estado do ACRE.
_ Gustavo Kaedei – Prova Oral – Juiz do
TJSP.
_ Andres Luna Enriquez – Prova Oral –
Juiz do TJRN.
_ Luiziana Teles Feitoza – Prova Oral –
Juiz do TJRN.
_ Carolina Barros – Aprovada no
TED/SBD – 2015.
- Roberto Mendes - Especialidade
Tecnologia da Informação – INSS e
Analista de Tecnologia da Informação -
Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão
Glaucia Dias - . Analista de Finanças e
Controle - Secretaria do Tesouro
Nacional.
Éverton Araújo – Prova Oral - Procurador
da República do MPF.
Liliane Fernandes – DPU – Assistente
Social.
E muitos outros que não querem ter o
nome divulgado!
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INCLUA SEU NOME 

NESTA LISTA DE 

VENCEDORES!
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