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1 - MELHORES OPORTUNIDADES PREVISTAS PARA OS 

PRÓXIMOS 6 MESES 

 

Felizmente, estamos vivendo uma retomada forte dos concursos.  

 

O ano de 2021 veio cheio de surpresas, com concursos fiscais que não esperávamos, 

inúmeros concursos administrativos, alguns concursos de controle e, principalmente, 

concursos da área policial (como era esperado). 

 

A verdade é que, independente da área, o que importa é que as oportunidades estão 

surgindo em todo o Brasil, em todas as regiões. 

 

Ou seja, o seu sonho pode estar mais perto do que você imagina! 

  

Este e-book, feito com muito carinho por nossa equipe de sondagem e levantamento de 

vagas, traz um raio-x completo das oportunidades de curto prazo. 

 

Nosso objetivo é municiá-lo com informações vitais dos melhores certames previstos para o 

curto prazo. Com isso, esperamos que você, ao concluir a leitura, saiba: 

 

Como ser aprovado em concursos ainda em 2021. 
 

Se você vir algum dos editais dos seus sonhos nesta lista, comece agora a se preparar, pois 

o processo de licitação já está bem avançado!  

 

Vamos lá?  

 

 

Confira nos tópicos abaixo um resumo compilado das oportunidades 2021. 
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1.1 – Tribunais 

 

 
  

Se o seu foco são os concursos de Tribunais de Justiça, TRFs, TREs, TRTs e Ministérios 

Públicos, este tópico é para você.  

 

Veja o que está previsto para os próximos meses: 

 

Tribunais 

TJ SP 

DPE PR 

DPE RO 

MP MG 

MP SC 

TJ GO 

TJ RO 

TJ RJ 

PGE PA 

 

Bastantes oportunidades, né!? Calma, pois é só o começo! 
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1.2 – Educação 

 

 
 

Caso esteja buscando a tão sonhada aprovação trabalhando como docente, veja o que está 

previsto no curto prazo: 

 

Educação 

SEDUC AL 

 

1.3 – Policial 
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Sem dúvida alguma, a área mais badalada nos últimos anos. Um concurso atrás do outro, com 

números de vagas sempre surpreendentes. 

 

Aliás, ao que tudo indica, continuará rendendo boas oportunidades nos próximos meses. 

Veja: 

 

Policial 

PMERJ Perícia Oficial AL 

PM AM PM PB 

PM RO PM SC 

PM CE PM SP 

PM DF PM GO 

PM ES SEAS CE 

PM BA DEGASE RJ 

PC RJ IAPEN Acre 

PM SE Polícia Penal MG 

PC BA Polícia Penal TO 

PC SP Polícia Penal BA 

PC AM SEAP PA 

PC ES Guarda de Palmas 
 

1.4- Bombeiros 
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Para quem estuda para a área policial, a carreira no Corpo de Bombeiros também é uma 

ótima oportunidade. 

 

Abaixo, você confere o que termos no curto prazo: 

 

Bombeiros 

Bombeiro AM 

Bombeiro AC 

Bombeiro RO 

Bombeiro ES 

Bombeiro CE 
 

1.4 – Legislativo 

 

 
 

As remunerações do Poder Legislativo costumam deixar as pessoas de queixo caído!  

 

Isso porque poucos concursos pagam tanto quanto esses órgãos.  

 

Confira o que está previsto no curto prazo: 

Legislativo 

SENADO FEDERAL 

Câmara dos Deputados 
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1.5 – Bancário 

 

 
 

Temos concurso aberto com incríveis 4.480 vagas para o Banco do Brasil!  
 

As inscrições ainda estão no ar! Além disso, outras oportunidades também chamam atenção: 

 

Bancário 

Banco do Brasil 

BACEN 

CVM 
 

1.6 – Saúde 
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Os concursos da área da saúde não têm ficado por baixo na disputa de quem oferece mais 
vagas.  
 

Eles têm vindo com um ótimo número de vagas! Veja as oportunidades: 

 

Saúde 

Funsaúde CE 

Ministério da Saúde 

SES DF 

SES PA 

SEMSA Manaus 
 

1.6 – Fiscal 

 

 
 

A área fiscal é uma das mais cobiçadas pelos concurseiros.  

 

Carreira de estado, ótimas remunerações (em média acima dos R$ 15.000,00), infinidade de 

benefícios - verdadeiros privilégios - e oportunidades por todo o país! 

 

Isso porque, além da Receita Federal, existem os Fiscos Estaduais e os Fiscos Municipais.  

 

Não faltarão vagas! Veja o que teremos em breve: 
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Fiscal 

RECEITA FEDERAL 

SEFAZ RR 

SEFAZ PA 

SEFAZ AL 

ISS Fortaleza 

ISS BH 

SEFAZ SC 

 

1.7 – Controle 

 

 
 

Uma ótima oportunidade para quem estuda para área fiscal. Os editais costumam ser muito 

similares. 

 
Boas oportunidades também são previstas: 

Controle 

TCE SC 

AGE PA 

CGDF 

TCU 

CGU 
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1.8 – Administrativo 

 

 
 

A área administrativa é conhecida por ter muitos concursos, com muitas vagas e editais 
relativamente mais enxutos! 

 

Já sabe o que vem por aí? 

 

Administrativo 

SEPLAD PA 

Manausprev 

JUCEPA 

SPGG RS 

Ceasa RS 

 

2 – ANALISANDO AS OPORTUNIDADES POR ÁREA 

 

São muitas vagas, né?! Só não ingressa no funcionalismo público quem não quer! 

  

Compilando os dados apresentados acima, podemos ver o número total de concursos que 
cada área deve oferecer no curto prazo: 
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Área Número de concursos 

Policial 26 

Tribunais 9 

Fiscal 7 

Bombeiros 6 

Saúde 5 

Administrativo 5 

Controle 5 

Bancário 3 

Legislativo 2 

Educação 1 

 

Observando a tabela, vemos que as áreas policial, de tribunais e fiscal estão a todo vapor! 

Especialmente a área policial, como era esperado. 

 

Para entender esse fenômeno, observe o gráfico abaixo: 

 

 
 

Indiscutivelmente, a área policial é a área mais frutífera dos últimos tempos, dominando em 

número de vagas e oportunidades.  

 

Veja - em porcentagem - como ela se distancia das outras: 
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Se você vem estudando, especialmente para uma dessas 3 áreas que citamos anteriormente 

(Policial, Tribunais e Fiscal), esse é o momento de dar tudo de si! 

 

2.1 - Área policial 

 

Observem bem a área policial! Além do elevado número de certames, cada um deles engloba 

um grande número de vagas.  

 

Ou seja: não apenas temos inúmeros concursos, mas o número de vagas é maior ainda! 

 

Pense nas possibilidades de que você teria de mudar de vida! Você só precisa de uma dessas 

milhares de vagas. 
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2.2 - Área de tribunais 

 

Trabalhar no judiciário é uma ótima maneira de conquistar independência financeira e 

liberdade! 

 

Culturalmente, a rotina de trabalho costuma ser bem mais tranquila. Sem falar nos feriados 

do Poder Judiciário. A carreira também se destaca pelos infindáveis benefícios oferecidos aos 

seus servidores. 

 

Quem ainda não cogitou essa carreira, sugerimos pesquisar um pouco mais sobre a qualidade 

de vida que essa área proporciona.  

 

2.3 - Área fiscal 

 

A área fiscal é a galinha dos ovos de ouro do Poder Executivo. 

 

São concursos que possuem remunerações iniciais que variam de 12 mil até 31 mil!!! 

 

Além disso, a natureza das atividades desempenhadas pelos Auditores permite o famoso 

regime de trabalho em home office.  

 

Pensa numa qualidade de vida incomparável! 

 

A Secretarias de Fazenda devem seguir abrindo editais e nomeando servidores, já que os 

últimos investimentos no quadro de pessoal vêm resultando em ótimos níveis na arrecadação.  

 

Sem pesquisar muito, a primeira notícia que recebemos sobre a arrecadação é a seguinte:  

 

“Arrecadação tem alta real de 70% em maio e soma R$ 142 bilhões, recorde para o mês” 

 

Sobre salários, a título de informação, na Receita Federal, por exemplo, as remunerações 

iniciais (sem os adicionais e auxílios) são de: 
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• Analista Tributário - R$ 11.684,39 

• Auditor Fiscal - R$ 21.029,09. 

 

Dá para viver bem? Achamos que sim, né!? 

 

2.4 - Links com todos os concursos por área 

 

 
 

Para o ano de 2021, são previstos mais de 53 mil vagas no orçamento, mas nós sabemos que 

muitas seleções estão em “stand by” por conta da pandemia da Covid-19.  

 

Pensando nisso, o Estratégia Concursos reuniu todas as oportunidades e as compilou em um 

único lugar (Aqui, neste e-book!) 

 

Desta forma, você poderá se preparar com calma para o seu concurso desejado e 

acompanhar o andamento daqueles que estão represados desde 2020. 

 

Se você tem acompanhado as últimas notícias no mundo dos concursos, já deve ter percebido 

a retomada gradual dos processos seletivos. 

 

A expectativa é de que muitas provas sejam remarcadas e realizadas nos próximos meses, 

como aconteceu com PRF, PF, SEFAZ DF, DEPEN, PC DF, TCE RJ, ... 
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Quer ficar por dentro da situação dos concursos da sua área? 

 

Acompanhe clicando nos links abaixo: 

• Concursos Tribunais 

• Concursos MPs 

• Concursos Defensorias 

• Concursos Procuradorias 

• Concursos Carreiras Jurídicas 

• Concursos Área Fiscal 

• Concursos Controle e Gestão 

• Concursos Área Policial 

• Concursos Área Legislativa 

• Concursos Prefeituras 

• Concursos Conselhos 

• Concursos Educação 

• Concursos Saúde 

• Concursos Bancários 

• Oportunidades em outras áreas 

• Concursos por Região 

• Concursos por Estado 

 

3 - QUAIS ESTADOS PROPORCIONAM AS MELHORES 

OPORTUNIDADES? 

 

Dentre as diversas oportunidades de ingressar no funcionalismo, uma dúvida bem como é: 

 

Quais estados estão mais inclinados a contratar nos próximos meses? 

 

Portanto, a partir dos nossos dados iniciais, dividimos as oportunidades por estado para que 

cada estudante saiba onde suas maiores chances de ser aprovado estão! 
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Estado 
Número de concursos 

esperados 

Acre 2 

Alagoas 3 

Amapá 0 

Amazonas 3 

Bahia 3 

Ceará 4 

Espírito Santo 3 

Goiás 2 

Maranhão 0 

Mato Grosso 0 

Mato Grosso do Sul 0 

Minas Gerais 2 

Pará 7 

Paraíba 1 

Paraná 2 

Pernambuco 0 

Piauí 0 

Rio de Janeiro 4 

Rio Grande do Norte 0 

Rio Grande do Sul 2 

Rondônia 4 

Roraima 1 

Santa Catarina 3 

São Paulo 3 

Sergipe 1 

Tocantins 1 

Distrito Federal 3 

 

Veja que existem oportunidades pelo Brasil inteiro! 

 

E aí?! Já definiu qual região, qual estado, qual cargo ...? 

 

Ainda não? Sem problemas, temos mais algumas informações para ajudá-lo a decidir qual 

melhor caminho a seguir! 
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3.1 - Oportunidades por Estado 

 

Se você quer filtrar a sua busca de concursos pelo seu estado, separamos nos links abaixo os 

artigos dedicados a cada uma das unidades federativas: 

• Concursos Acre 

• Concursos Alagoas 

• Concursos Amapá 

• Concursos Amazonas 

• Concursos Bahia 

• Concursos Ceará 

• Concursos Espírito Santo 

• Concursos Goiás 

• Concursos Maranhão 

• Concursos Mato Grosso 

• Concursos Mato Grosso do Sul 

• Concursos Minas Gerais 

• Concursos Pará 

• Concursos Paraíba 

• Concursos Paraná 

• Concursos Pernambuco 

• Concursos Piauí 

• Concursos Rio de Janeiro 

• Concursos Rio Grande do Norte 

• Concursos Rio Grande do Sul 

• Concursos Rondônia 

• Concursos Roraima 

• Concursos Santa Catarina 
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• Concursos São Paulo 

• Concursos Sergipe 

• Concursos Tocantins 

• Concursos Distrito Federal 

 

Vamos conferir a distribuição regional? 

 

 
 

Você deve ter percebido que o Amapá está trabalhando muito para conquistar novos 

servidores, mas vemos, novamente, que todas as regiões do Brasil estão precisando de 

servidores. 

 

Isso é natural, afinal de contas, foram-se quase 18 meses com pouquíssimas contratações.  
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A reposição de pessoal é absolutamente necessária! 

 

Isso é o que vínhamos dizendo em 2020 e até antes mesmo disso.  

 

Na verdade, estamos dizendo isso desde que o Estratégia começou e a verdade continua:  

 

Sempre teremos períodos de seca e de abundância! 

 

O bom aluno prepara o machado muito antes de começar a cortar árvores. 

 

Tenha isso em mente! 

 

A maioria desses concursos ainda não abriram, estão esperando que você fique preparado 

para eles para que a oportunidade surja! 

 

3.2 - Distribuição percentual entre os estados 

 

Observemos quais os estados que estão mais dispostos a abrir edital nos próximos meses: 

 

 

Acre
4% Alagoas

6%
Amazonas

6%

Bahia
6%

Ceará
7%

Espírito Santo
6%
Goiás

4%

Mato Grosso
0%Minas Gerais

4%Pará
13%

Paraíba
2%

Paraná
4%

Rio de Janeiro
7%

Rio Grande do Norte
0%

Rio Grande do Sul
4%

Rondônia
7%

Roraima
2%

Santa Catarina
6%

São Paulo
6%

Sergipe
2%

Tocantins
2%

Distrito Federal
6%

CONCURSOS POR ESTADO



E-book Gratuito | Como ser aprovado em concurso ainda em 2021 
 

Garanta a sua vaga na 2ª Semana Nacional dos Concursos Públicos: 
https://t.me/snconcursospublicos 

21 

Aqui fica muito mais claro que todos os estados possuem ótimas oportunidades!  

 

O Pará realmente possui destaque, mas as oportunidades se encontram pelo país inteiro! 

 

4 - ANÁLISE POR BANCA 

 

Bancas 
Número de 

concursos 

Vunesp 2 

FCC 1 

FGV 5 

Cebraspe 7 

Fundatec 1 

  

Nem todos os concursos citados na primeira tabela possuem banca definida ainda, porém, 

podemos analisar os concursos que já definiram a banca organizadora e explorar a situação: 
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Vemos claramente que o CEBRASPE vem conquistando o coração de dezenas de órgãos.   

 

Isso é fantástico para o aluno que já vem estudando para provas do estilo CEBRASPE (certa 

e errada). Aliás, desde 2019, a banca tem dominado o cenário concurseiro. 

 

PF, PRF, DEPEN, PC DF, SEFAZ DF, … 

 

Não faltam exemplos de concursos recentes para esta famigerada banca, ainda chamada de 

CESPE para os concurseiros raízes. 

 

Vemos também a FGV em segundo lugar e a Vunesp e FCC em terceiro e quarto. 

 

Embora a Vunesp e a Fundatec também se destaquem, é provável que a FCC, que é uma 

banca maior, dispute de forma acirrada com o Cebraspe pelos próximos certames. 

 

Que tal, agora, algumas dicas das bancas mais frequente em nossos concursos? 
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13%

FCC 
6%

FGV
31%

Cebraspe
44%

Fundatec
6%

BANCAS COM MAIOR NÚMERO DE CONTRATAÇÕES



E-book Gratuito | Como ser aprovado em concurso ainda em 2021 
 

Garanta a sua vaga na 2ª Semana Nacional dos Concursos Públicos: 
https://t.me/snconcursospublicos 

23 

4.1 - FCC 

4.1.1 - HISTÓRICO DA BANCA 

 

 
 

A FCC tem fama de ser uma mãe: difícil, mas justa! (rs) 

 

Ela iniciou sua história fazendo questões de decoreba e, portanto, ganhou rapidamente o 

apelido de “Fundação Copia e Cola”. 

 

Porém, com o tempo, a FCC, passou a ganhar mais e mais licitações de concursos de altíssimo 

nível.  

 

Desde então a banca cria questões inteligentíssimas, porém justas! 

 

4.1.2 - PRINCIPAIS CONCURSOS REALIZADOS 

 

A banca FCC é uma das principais vencedoras de certames quando falamos da área fiscal 

estadual, porém possui atuação bastante forte em Tribunais e até em concursos da área 

legislativa e de área administrativa. 

 

Observe alguns dos importantes concursos que a FCC realizou: 

 

• SEFAZ BA – 2020 

• Câmara Legislativa DF - 2021 

• Tribunal de Justiça MA – 2019 

• Tribunal de Justiça MS – 2019 
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• Tribunal de Justiça AL – 2019 

• SPPREV - 2019 

• SEFAZ SC – 2018 

• SEFAZ GO – 2018 

• TCE RS – 2018 

• Detran MA – 2018 

• PC-AP – 2017  

 

4.1.3 - COBRANÇAS PECULIARES DA BANCA 

 

Talvez a maior peculiaridade da FCC seja a previsibilidade que ela possui em sua cobrança 

em provas. Dito isso, é uma banca como todas as outras e possui sim suas “jurisprudências”.  

 

O que seriam essas jurisprudências? 

 

As bancas, em regra, mesmo quando certo assunto é controverso ou polêmico tomam suas 

posições quanto ao assunto que passam a ser “verdades absolutas” em suas correções. 

 

Pode-se dizer que isso não é muito justo com o concursando, porém, temos que conviver 

com as particularidades que existem no mundo dos concursos 

 

4.1.4 - Como vencer a FCC? 

 

A FCC vai sim ter entendimentos próprios (que podem diferir até do STF ou da letra da lei 

em alguns casos), porém o aluno pode esperar consistência nessa cobrança.  

 

A melhor tática para a FCC é resolver muitas questões dela e prestar atenção no 

posicionamento que ela tem tomado.  

 

Caso o posicionamento mude de um ano para outro, o estudante deve considerar o último 

como novo entendimento. 
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4.2 - FGV 

4.2.1 - HISTÓRICO DA BANCA 

 

 
 

A FGV tem fama de ser uma banca bastante difícil. Historicamente a FGV já fez provas tão 

difíceis que as vagas acabaram não sendo preenchidas (pasme!). 

 

Esse padrão de dificuldade, porém, tem mudado, já que o objetivo maior de um ente 

federado ao realizar um concurso é de angariar novos servidores e não apenas de castigar 

concursando. 

 

Ou seja, vemos a FGV se tornar uma banca mais justa nos últimos anos. 

 

4.2.2 - PRINCIPAIS CONCURSOS REALIZADOS 

 

Uma das características principais da FGV é que ela regularmente faz o exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB.  

 

Além disso, ela é uma força quando se trata de concursos de tribunais. Ganha muitos 

certames desses concursos. 

 

Na área fiscal a banca tem diminuído um pouco sua presença, porém garantimos que isso 

não quer dizer que ela tenha sumido dessa área e pode sim voltar com força.  

 

Em compensação, na área policial tem se destacado ganhando um espaço cada vez maior, 

apesar de que a CEBRASPE ainda domina essa parcela de concursos. 
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Veja os principais concursos realizados pela FGV dos últimos anos: 

 

• OAB – Anualmente 

• PM SP – 2020 

• PC RN – 2020 

• Tribunal de Justiça RS – 2019 

• IBGE – 2019 

• MP RJ – 2019 

• DP RJ – 2018 

• Tribunal de Justiça CE – 2018 

• Tribunal de Justiça SC – 2018 

 

4.2.3 - COBRANÇAS PECULIARES DA BANCA 

 

Se existe uma banca peculiar, é a FGV. Uma de suas características principais é a dificuldade 

em suas questões.  

 

Além disso, quando citamos “jurisprudência de banca” a FGV não segue nem as próprias, 

muitas vezes ela modifica seu entendimento de um ano para outro e depois retorna ao 

entendimento anterior em um concurso posterior. 

 

O que se entende é que falta uma comunicação dentro da organização para que haja 

consenso entre os examinadores. 

 

4.2.4 - Como vencer a FGV? 

 

Você deve estar se perguntando:  

 

O que eu faço então?! 

 

Se nem a banca consegue se ajustar, como eu faço pra vencer ela? 
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A primeira coisa a se ter em mente é que todos os candidatos estão fazendo a mesma prova! 

Ou seja, a dificuldade de um é a dificuldade de todos (mesmo os mais experientes). 

 

A segunda coisa é que essas questões super difíceis são minoria na prova (menos de 5% dos 

pontos). 

 

Vence essa banca quem tem calma e sagacidade! 

 

Se a questão for simples direto ao ponto, e a maioria é, resolva-a e ponto final. Caso note 

que ela é complexa demais, ou que pareça se contradizer, deixe a questão para o fim. 

 

Quando voltar nela (depois de resolver toda a prova) você estará mais tranquilo com a mente 

mais clara.  

 

Possivelmente a resposta aparecerá mais facilmente e você nem mesmo tinha se deparado 

com uma questão confusa, mas apenas estava ansioso. 

 

Caso, ainda assim, a questão seja confusa, procure os possíveis erros de cada uma das 

alternativas, elimine aquelas que obviamente não são a resposta e selecione aquela que mais 

parece correta para você. 

 

Uma vez terminada a prova, procure os professores do Estratégia e, se possível, peça a 

anulação da questão. 

 

Os concursandos que travam nessas questões e perdem a calma podem acabar perdendo 

toda a prova. Lembre-se sempre: Todos fazem a mesma prova! 

 

4.3 - CESPE/CEBRASPE 

4.3.1 - HISTÓRICO DA BANCA 
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Uma das mais amadas e odiadas bancas do Brasil, a CEBRASPE possui, em regra, uma 

cobrança peculiar de CERTO/ERRADO.  

 

Os alunos que estudam apenas para a CEBRASPE costumam adorar esse modo de cobrança 

enquanto os outros odeiam. 

 

Assim como a FCC, é uma banca com questões complexas, mas bastante justas. Ela segue o 

mesmo roteiro da FCC quanto às suas jurisprudências de banca.  

 

Costuma ter consistência em seus entendimentos, mesmo quando eles não condizem com a 

legislação ou entendimento dos tribunais superiores. 

 

4.3.2 - PRINCIPAIS CONCURSOS REALIZADOS 

 

A CEBRASPE é, talvez, a banca mais atuante nos últimos anos. Ela tem vencido diversos 

certames federais e estaduais importantes, com ênfase nas áreas Policial e Fiscal. 

 

Muitos alunos estão virando especialistas em CERTO/ERRADO devido ao grande número de 

concursos que a CEBRASPE vem realizando. Observe alguns dos grandes nomes dos últimos 

anos: 

 

• Polícia Federal – 2021 

• Polícia Rodoviária Federal - 2021 

• Polícia Civil DF - 2020 

• SEFAZ DF - 2019 

• Polícia Rodoviária Federal – 2019 

• Polícia Federal – 2018 

• Abin – 2018  

• MPU – 2018  

• Polícia Civil MA – 2018  

• Tribunal de Justiça – 2018  

• TCE-MG - 2018  
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Ainda, arriscamos dizer que, num possível concurso da Receita Federal, a CEBRASPE tem 

razoável chance de ser a vencedora, já que vem vencendo diversos certames federais. 

 

4.3.3 - COBRANÇAS PECULIARES DA BANCA 

 

A principal peculiaridade da CEBRASPE é sua cobrança de CERTO e ERRADO e como os 

erros do aluno podem descontar pontos em sua prova. 

 

Nesse tipo de resolução o aluno tem que tomar decisões bastante complexas sobre resolver 

uma questão ou não, já que o chute indiscriminado pode fazer com que o aluno acabe 

zerando a prova. 

 

4.3.4 - Como vencer a CEBRASPE? 

 

Esse modo de cobrança CERTO/ERRADO desestabiliza muitos alunos durante a prova.  

 

O concursando começa a chutar algumas questões, vai se desesperando e eventualmente 

seu raciocínio vai por água abaixo. 

 

O aluno deve resolver todas as questões de prova que tiver certeza absoluta primeiramente. 

Nessas questões, ele marca se está certa ou errada definitivamente. Ao fim de sua resolução, 

ele deve verificar quantos pontos ele fez (se ele tem certeza da resposta, basta contar quantas 

questões ele assinalou). 

 

Caso ele tenha resolvido uma quantidade razoável de questões, ao retornar para as questões 

que ele deixou em branco, deve relê-las com a calma de quem “já terminou a prova”. 

 

Caso existam muitas questões em branco, é possível que seja benéfico ao aluno arriscar um 

pouco mais no chute, porém, nunca chute uma questão que você não sabe nada sobre o 

assunto, isso é extremamente incoerente nesse tipo de prova. 
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4.4 - VUNESP 

4.4.1 - Histórico da banca 

 
 

A Vunesp tem um histórico um pouco mais recente quando tratamos de concursos de grande 

porte e difíceis do que as demais bancas apresentadas.  

 

Ela tem ganhado crescimento e reconhecimento por ser contratada em vários concursos do 

estado de São Paulo, a maior economia do país. 

 

Devido ao exposto, a Vunesp ainda tem uma cobrança um pouco menos desenvolvida 

quando comparada com as outras bancas apresentadas aqui. 

 

4.4.2 - Cobrança peculiares 

 

Como dito, o histórico da Vunesp em concursos difíceis, quando comparado com outras 

bancas, é ainda pequeno. Desse modo, a cobrança da banca é bastante similar ainda às 

pequenas bancas brasileiras (tal como a Fundatec, FEPESE, UFG, etc). 

 

Dito isso, podemos dizer que a Vunesp tem poucas cobranças muito peculiares.  

 

Ela tem sim jurisprudências e “doutrinas” em alguns assuntos, mas em regra se mantém 

dentro da letra da lei, inovando pouco. 
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4.4.3 - Como vencer a Vunesp 

 

A Vunesp, assim como diversas bancas menores pelo Brasil, tem uma característica muito 

forte para quem quer ter aprovação nelas:  

 

Você não pode errar nada! 

 

Isso pode parecer um pouco extremista, mas é verdadeiro.  

 

 

Como as questões, em regra, são de nível mais baixo, o aluno não pode se dar ao luxo de 

errar nenhum assunto! 

 

5 - COMO DECIDIR QUAL CONCURSO ESCOLHER? 

 

Ufa! Chegamos ao fim! E aí, gostou?! 

 

Com este e-book, esperamos que tê-lo ajudado a conseguir definir quais serão os seus 

próximos passos rumo à transformação pessoal, profissional e financeira que tanto deseja! 

 

o Caso você ainda não tenha começado a estudar, pode ser que esse texto tenha te 

dado a força que você precisa para mudar de vida! 

o Caso você já estude, mas ainda está indeciso sobre qual concurso ou qual região 

escolher, agora você tem um manual de curto prazo para tomar decisões importantes 

em sua vida. 

o Caso você tenha um concurso em mente, mas está aberto à diversas localizações, você 

pode começar a pensar sobre os estados para o qual pode participar. 

o Por outro lado, caso esteja disposto a fazer qualquer concurso, desde que seja em seu 

estado, você consegue ter uma boa ideia de quais são suas chances reais. 
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Ou seja, não importa qual área você quer, qual concurso almeja ou em qual esfera busca 

uma oportunidade, existem chances para você.  

 

6 - CONCLUINDO 

 

E aí, se identificou com alguma das oportunidades mais quentes apresentadas!? 

 

Então, não perca mais tempo!! Escolha o seu concurso e FOCO, FÉ e CAFÉ! 

 

Lembre-se sempre: não é derrotado quem perde uma batalha, mas quem desiste dela.  

 

As notícias e a história são fantásticas em buscar as qualidades positivas de quem teve bons 

resultados na vida e as qualidades negativas de quem cometeu erros.  

 

Porém, se você buscar a fundo, todos os personagens históricos são pessoas, com qualidades 

e defeitos e, com certeza, em diversos momentos da vida, cada um deles teve dúvidas sobre 

as atitudes que teve que tomar perante um grande desafio! 

 

Você é apenas mais uma dessas pessoas perante um grande desafio. A única diferença entre 

você e esses personagens é o que vai acontecer com você! 

 

Você será lembrado como aquele que falhou e desistiu ou como 

aquele que falhou, resistiu e conseguiu? 

 
Ah, saiba que sempre estaremos aqui para o que der e vier! Um abraço da Coruja! 

 

Quer se aprofundar no assunto e descobrir como estudar para ser aprovado? 

 

Participe da 2ª Semana Nacional dos Concursos Públicos! 

 

Clique aqui: https://t.me/snconcursospublicos 
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