
P
assar em um concurso público é 
para muitos o grande sonho de 
consumo. A busca pela estabili-
dade financeira através de em-
prego em um importante órgão 

público é o que move milhares de pessoas 
na dura busca por uma aprovação. Diante da 
concorrência exacerbada e do consequente 
alto nível de dificuldade das provas, não são 
raros os casos dos que passam anos segui-
dos da vida estudando e não conseguem a 
tão sonhada vaga. Para auxiliar os candi-
dados e os possíveis interessados na busca 
pela otimização do tempo para uma melhor 
preparação e do conhecimento das boas 
oportunidades, será realizada, no dia 25 de 
agosto (quarta-feira), no auditório do Sindi-
cato dos Administradores (Av. 13 de Maio, 
13, 8° andar, sala 802 – Centro – RJ), uma 
palestra detalhando o universo dos concur-
sos públicos.
 Voltada para os Administradores de 
empresas, a palestra “COMO PASSAR 
EM CONCURSOS PÚBLICOS” terá 
cerca de uma hora de duração e é uma re-
alização da ACP (Academia Brasileira do 
Concurso Público). As principais oportuni-
dades de Concursos em 2010 (ensino médio 
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e superior), cargos e salários, quantitativos 
de vagas, previsões de editais e as áreas que 
disponibilizam as melhores oportunidades 
serão temas abordados.
  Além de esclarecer essas dúvidas 
práticas em relação a esse vasto universo, 
pontos específicos para a preparação serão 
analisados. A importância da organização, 
como otimizar o processo de estudo, esta-

belecer foco em matérias básicas para se 
preparar para vários concursos ao mesmo 
tempo e a importância das disciplinas em 
relação às diferentes provas serão dicas da-
das pelos especialistas. No final da palestra 
será sorteada uma bolsa de estudo.
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
E-mail:sinaerj@administradores.org.br
Você não pode perder!!!
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