
CONCURSOS 

UERJ  IFRJ X 
DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?

Principalmente para quem é do Rio e tem o ensino médio completo, os concursos para 
assistente administrativo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e para o 
Instituto Federal Rio de Janeiro (IFRJ) chamam muito atenção. 

Mas será que dá para estudar para os dois concursos ao mesmo tempo? Segundo o 
diretor acadêmico da Folha Dirigida, Douglas Schneider, a resposta é não. 

A dica do professor é fazer as duas provas, mas focar na preparação em apenas um 
dos concursos. 

CCOMO ELABORAR UM CRONOGRAMA DE ESTUDOS?

A escolha do órgão depende do que você deseja e qual cargo se adequa melhor às 
suas necessidades.

Mas, independentemente de para qual você decidir dedicar os seus estudos, essas 
dicas podem fazer toda a diferença na hora de elaborar o seu cronograma de estudos. 
Confira o passo a passo:

11. Meta: cada dia é composto por duas metas, ou seja, duas disciplinas que serão 
estudadas por você.

2. Disciplina: por dia você estudará duas disciplinas e seguir preferencialmente a 
ordem do seu edital. É de suma importância que você estude acompanhado de seu 
edital. Ele será o seu guia de estudos

33. Tópico estudado: qual tópico do seu edital você estudou naquele dia? Deixe 
marcado no seu cronograma para que você saiba onde parou e qual tópico deve ser 
seguido nos próximos dias de estudo.

4. Carga horária: 120 minutos por disciplina. Ou seja, sua carga horária de estudos por 
disciplina será de duas horas por dia.

Revisão semanal: as revisões serão feitas através dos seus resumos, aliada à resolução 
de questões.

PPara estudar, a técnica sugerida é a do ciclo de estudos. A ideia é que cada ciclo 
contenha quatro disciplinas para uma carga horária de quatro horas de estudo diárias. 

Dentro da lógica apresentada anteriormente, serão duas matérias por dia.

Divida sua preparação da seguinte forma:

  90 minutos para estudo teórico + preparação de resumos e/ou mapas mentais;

  30 minutos para resolução de questões de fixação;

    No tempo que achar necessário, faça sua revisão através das questões resolvidas   
     e/ou da leitura dos grifos, mapas mentais e resumos produzidos durante o          
,,,,.aprendizado teórico.

Cronograma de estudos para os concursos


