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Concursos 
MOTIVAÇÃO 

Causas para desânimo no Qª_tudo 
Medo de não ser capaz, 
insegurança com o 
edital e frustração com 
reprovação são os que 
mais tiram o ânimo dos 
candidatos a concursos 

Flora Viguini 

''procurai suportar com 
ânimo tudo aquilo que 
precisa ser feito", já d i

zia Sócrates, filósofo ateniense do 
período clássico da Grécia Antiga. 

A célebre frase pode servir de 
inspiração para muitas pessoas 
que, geralmente, desanimam de 
continuar estudando para concur
sos públicos quando se deparam 
com algumas adversidades. 

Os motivos d iversos podem ser 
reunidos, segundo especialistas, em 
duas principais causas: desinfor
mação e medo de não ser capaz. Pa
ra que os concurseiros estejam pre
venidos e não se deixem abalar, A 
Tribuna listou alguns fatores que 
desanimam de disputar uma vaga 

Segundo a advogada e diretora 
do Imperium/LFG, Samira Melo, a 

imprevisibilidade do ed ital pode 
acarretar insegurança Para não so
frer antecipadamente, ela sugere 
que o cand idato monitore bem as 
infom1ações sobre o concurso: 

"O acompanhamento de notícias 
sobre autorização para realização 
do concurso, número de vagas e es
colha da banca exan1inadora são si
nais da proximidade do ed ital. Os 
concurseiros devem se sentir mo ti
vados para intensificar os estudos?' 

A temid a reprovação também 
desestabiliza quem sonha com um 
emprego no setor público. ''A jor
nada para aprovação envolve re
provações. E preciso preparar-se 
com afinco, definir metas e confiar 
no potencial, fazendo de uma re
provação passada o combustível 
para uma futura aprovação?' 

Já o autor da obra "Curso de Di
reito Administrativo", da ed itora 
Método, Rafael Carvalho, listou 
entraves como a d ificuldade das 
provas e necessidade de defmição 
in1ed iata do caminho profissional 
para sustento próprio e da família 

Ter de abdicar do convívio com 
amigos e familiares para se dedicar 
aos estudos é preponderante. "Ain
da assim, a carreira pública conti
nua sendo ótima oportunidade.'' 

Conteúdo 
demais 

Estudar um con
teúdo programático 
vasto e novo é um 
dos fatores que de
sanimam a estudan
te de Direito Thayná 
Fioresi, 22 anos, de 
se preparar para dis
putar um concurso. 

"A extensão do edi
tal é o que mais me 
desmotiva Não po
demos ser bons só 
em uma área, temos 
de estudar muito to
dos os conteúdos. Há 
editais que cobram 
disciplinas que so
mam praticamente 
cinco anos de curso." 

Aluna do lmpe
rium/LFG, o objetivo 
de Thayná é ser dele
gada da Polícia Civil. 
"Sempre que estou 
desmotivada, lembro 
desse sonho." 
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