Resumo de Como Ter Sucesso em
Concursos e Viver a Vida que Você
Merece
“Junho de 2016, entro em um avião com destino a Campinas para me
conversar com os donos da Editora Foco. À mesa de um restaurante do
Shopping, após uma boa conversa, me comprometi a entregar um livro
sobre concursos em 3 meses.
Me parecia algo muito simples, pois boa parte das ideias já estavam
formatadas em minha mente. Mas na prática... 1 ano depois termino o
livro e isso me fez lembrar como foi meu início em concursos.
Em minha mente seria somente estudar que tudo ocorreria da forma
planejada. Bem, não foi isso que a prática me mostrou. Estudar foi apenas
um dos pilares da aprovação. Aliado a isso precisei de uma mentalidade
forte e estratégias voltadas para os concursos.
De outro modo teria desistido ou nunca sido aprovado. É exatamente isso
que mostro ao longo deste livro: princípios que consciente ou inconsciente
incorporei em minha vida e dificuldades que tive que superar até a
aprovação.
Só quem faz concursos sabe o que se passa em nossa mente durante o
período de estudos. É uma luta principalmente mental e contra si mesmo.
Mas que ao final vale a pena.
Nessa luta, contei com ajuda de muitas pessoas. Esse é o ultimo pilar.
Não fazemos construímos nada sozinhos. Nessa caminhada gostaria de
agradecer algumas pessoas especiais. Meus pais Aragão e Elvira, por
serem os exemplos de minha vida; a minha esposa Marcela por ter me
apoiado incansavelmente desde a época dos meus estudos para
concursos até hoje; aos meus parceiros e amigos Márcio Cavalcante por
ter revisado inúmeras vezes este livro; Fabiano Melo por ter me
apresentado à Editora Foco; Luiz Flávio Gomes pelo apoio em meus
projetos; Soares Neto por todas as sugestões; José Jaime e Aroldo Sávio

por todo tempo que estudamos juntos até sermos todos Defensores
Públicos; e a todos que direta ou indiretamente me apoiaram até hoje."
Acesse aqui a versão completa deste livro

