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A importância do coach para a preparação  

 

A aprovação nos concursos públicos requer muito esforço, 

dedicação e planejamento estratégico. Para te ajudar nessa caminhada 

rumo à sua aprovação, reunimos dicas e explicações importantes sobre 

cronogramas, métodos de estudo e a importância do acompanhamento qualificado 

para sua aprovação, com o intuito de fornecer informações valiosíssimas e turbinar 

sua preparação. Confira! 

  

 

             Rodrigo Perin 

Delegado de Polícia Federal. Especialista em Direito. Professor de 

Direito Constitucional e Direitos Humanos do CERS e DUCTOR. 

Professor da ANP. Ex-Professor de Direito Penal e Direito Processal Penal dos Cursos Ductor 

e Vitória. Ex-Professor de Direito Constitucional da Faculdade UDC. Ex-advogado. Coautor 

do livro Revisão de Véspera (ed. Juspodivm) e autor do livro de Direito Constitucional (ed. 

Juspodivm) integrante da coleção Carreiras Policiais.  

 

 

 

 

Vamos juntos? 

 



 

 
4 

Como se deu a sua preparação nos estudos? 

O professor Rodrigo Perin conta que para a sua aprovação se utilizou do 

método de tentativas, para que assim pudesse compreender a metodologia de 

estudo que deveria adotar, e percebeu que o método que se saiu melhor foi com 

o estudo dirigido, inclusive por isso o aconselha aos concurseiros. 

 

Como um aluno que pretende ser Delegado Federal deve estudar 

para ser aprovado? 

Na opinião do professor, o candidato deve focar no concurso que deseja ser 

aprovado. No caso do concurso para Delegado Federal, é importante que o 

candidato responda as questões das últimas provas, principalmente das duas 

últimas, pois as provas atuais possuem ênfase na parte jurídica, diferentemente das  

antigas. As principais matérias a serem estudadas são: Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Penal e Direito Processual Penal com ênfase em Legislação 

Penal Extravagante. 

 

Como distribuir o tempo de forma estratégica e quais atividades são 

imprescindíveis para a preparação? 

O aluno primeiramente deve verificar a sua disponibilidade para para então 

fazer um planejamento semanal da carga horária e distribuir as matérias de acordo 

com a importância para aquele determinado concurso. 
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Dicas que fazem diferença na preparação do aluno 

É importante que o aluno possua disciplina, confiança, organização e 

determinação nos estudos. Este deve organizar semanalmente o conteúdo a ser 

estudado, além de cumprir fielmente os objetivos semanais. 

 

Como obter uma preparação efetiva através da resolução de 

questões? 

O estudo através da resolução de questões é imprescindível, uma vez que 

permite que o candidato conheça o perfil da banca examinadora.  

Após responder as questões é importante que o candidato verifique em quais 

obteve erros e acertos, para que assim possa focar nos assuntos que apresentou 

dificuldades.  

 

Qual o melhor momento para fazer revisões? 

O professor aconselha que o concurseiro realize revisões diárias e que estas 

ocorram antes do estudo de uma nova temática, pois a revisão constante irá 

sedimentar o aprendizado. Se o assunto for lido apenas uma vez, com 

aproximadamente um mês, 90% a 95% do que foi estudado será olvidado. 

 

Como estudar lei seca para ser aprovado na carreira de Delegado 
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da Polícia Federal? 

O estudo da lei seca deve acompanhar o conteúdo que está sendo estudado, 

por exemplo, se o candidato estiver estudando os Direitos Fundamentais, este deve 

ir na Constituição Federal de 1988, no título II, que é referente aos Direitos e 

Garantias Constitucionais e realizar a leitura deste ponto. É importante que a leitura 

da lei seca seja feita diariamente, pois várias questões, inclusive de primeira fase, 

são extraídas da lei seca. 

 

Como estudar Jurisprudência? 

O estudo da jurisprudência deve ser incluído no roteiro de estudos. O ideal 

é fazer o estudo das temáticas e depois procurar o entendimento do STJ e STF 

sobre as mesmas. É interessante que, no mínimo, o candidato tenha conhecimento 

da jurisprudência dos últimos dois anos. 

 

Como é o cotidiano na Carreira de Delegado da Polícia Federal? 

O Delegado de Polícia Federal tem duas atribuições precípuas: atividades fins 

de polícia judiciária e atividades fins de polícia administrativa. A polícia judiciária irá 

cuidar das investigações criminais, presidir inquéritos, cumprir mandado de busca, 

mandado de prisão, dentre outras atividades correlatas a atividade de polícia 

judiciária. Enquanto a administrativa é responsável por registros e aquisições de 

armas, pela fiscalização de empresas privadas, transporte de valores, controle 
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migratório, dentre outras atividades administrativas. 

 

Quais são os erros mais comuns dos alunos que pretendem ser 

Delegados da Polícia Federal? 

Os principais erros observados pelo professor são: preguiça de revisar o 

conteúdo e falta de disciplina, pois muitos alunos montam a grade de estudos, mas 

procrastinam em cumprir os objetivos diários e semanais. 

 

Importância do coaching na preparação do aluno 

A figura do coach, é importante pois o aluno está se utilizando de um 

profissional da área, que irá orienta-lo com relação aos estudos, evitando assim a 

perda de tempo. Pois o coach vai mostrar as disciplinas que devem receber maior 

atenção, além de ajudar o candidato a manter o foco nos estudos. 

A equipe CERS faz uma extensa análise dos editais e provas anteriores, 

através do seu setor de inteligência, trazendo informações e aulas certeiras e 

direcionadas para tornar sua preparação ainda mais completa. 

O CERS possui um serviço de Coaching com os melhores profissionais do 

mercado. Temos profissionais da carreira preparados para te auxiliar na preparação 

e te fazer alcançar a tão sonhada aprovação com o máximo de tranquilidade e 

segurança.  
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Prepare-se com o CERS e alcance sua aprovação. 

Vamos juntos? 
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