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Introdução ao curso
Faaala, galera concurseira!
Meu nome é Camila Montenegro e vamos ter uma aula juntos nesse curso para o TRT/PR. Mas, antes de
começarmos a realmente entrar no conteúdo, queria me apresentar. Como já disse antes, meu nome é Camila
Montenegro e de 2016 a 2018 fui aprovada nas primeiras colocações em 7 (sete) concursos públicos federais
super concorridos, entre eles INSS, DPU,TRT, TRFs, entre outros. Sou formada em Engenharia Química pela
Universidade Federal do Ceará e, atualmente, sou técnico administrativo do TRT da 7a Região, aguardando a
tão sonhada nomeação como Analista neste e em outros Tribunais em que fui aprovada. Além disso, trabalhei
aproximadamente 1 ano e meio como Chefe Administrativa da Defensoria Pública da União de Sobral/CE.
Mas não pense que tudo isso foi fácil! Durante os 3 (três) anos que estudei para concursos, passei por cada
uma das dificuldades que você está vivendo. Sei a dor e a solidão que é ser concurseiro, mas vale muito à pena.
Sou plenamente realizada no serviço público. Ajudar as pessoas e servir ao país são coisas que fazem toda a
diferença na minha vida.
Há aproximadamente 1 (um) ano, também me dedico a ajudar outros concurseiros a alcançar a tão
sonhada aprovação, através do repasse das minhas técnicas de estudo, as quais eu percebi que não
funcionavam somente para mim, mas para mais de 300 (trezentos) alunos de atendimento individual que eu
tive durante esse tempo. O retorno de tudo isso está sendo maravilhoso.
Mas não estou aqui hoje para falar sobre técnicas de estudo, fui convidada pela equipe do Direção para
dividir com você esses dias de aprendizado sobre Gestão de Pessoas. Tenho certeza que essa leitura vai se dar
da forma mais natural possível e vai te ajudar a dar mais um passo rumo ao dia da sua posse.

