
Mentoria para concursos policiais 2020 

Material elaborado pela Professora/Mentora Aline Lima como parte integrante do programa de Mentoria para Carreiras 
Policiais 2020. 

Eventual reprodução, cópia, distribuição, publicação ou comunicação ao público não autorizadas sujeitará o responsável às 
sanções previstas na Lei nº 9.610/98 e no art. 184, CP 

@aline_lima_lins 

 

COMO FUNCIONA A MENTORIA? 

Tenha em mente que a mentoria é um processo de desenvolvimento e direcionamento que ocorre de 

maneira exclusiva e personalizada, voltada especificamente para ajudar você a trilhar o caminho até a 

aprovação. 

A mentoria será composta por 04 fases: 

 

❖ FASE 01 – formação da aliança entre mentor e mentorado 

Inicialmente, você receberá um questionário pessoal que deverá ser respondido de maneira 

totalmente sincera. Preciso que você seja 100% verdadeiro e transparente nas respostas, pois é a partir 

delas que irei traçar o direcionamento e acompanhamento que teremos a partir de então. Não tenha 

medo ou receio de responder a verdade; não irei te julgar! Pelo contrário, estou aqui para te ajudar, e 

juntos acharemos a melhor maneira de superarmos os seus medos, dificuldades, limitações, e o que 

mais for preciso. 

Além do questionário, você também receberá uma avaliação de conhecimento das matérias previstas 

no edital do concurso. Aqui também preciso que você seja totalmente fiel e transparente no que tange 

aos seus conhecimentos sobre cada ponto das matérias. 

Ainda, realizaremos um pequeno simulado inaugural para avaliação do seu desempenho atual. 

 

❖ FASE 02 – planejamento e direcionamento 

Após eu receber todos os documentos acima devidamente respondidos, marcaremos nosso primeiro 

encontro! O encontro acontecerá via Skype ou Zoom e terá a duração de uma hora. É nesse encontro 

que nos conheceremos melhor e estabeleceremos as metas e a forma que se dará o seu 

acompanhamento dentro do processo de mentoria. 

Em seguida, após o nosso primeiro encontro, você receberá o seu primeiro cronograma. Esse 

cronograma poderá ser quinzenal ou mensal, e isso será decidido por nós no encontro, após 

analisarmos o que melhor se encaixa para você, na sua rotina e também dentro do suporte 

motivacional que você necessita. Quando do envio do cronograma, também faremos um encontro via 

Skype ou Zoom para a explicação do mesmo. 
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❖ FASE 03 – desenvolvimento 

Semanalmente ou quinzenalmente (isso também será decidido no nosso primeiro encontro) você me 

enviará um relatório acerca do seu desempenho nos estudos/revisões e na resolução de questões. É 

através desses relatórios que avaliarei o seu desempenho e também definiremos eventuais ajustes 

que necessitem ser feitos. 

Todo o contato entre nós, mentor e mentorado, se dará através de e-mail e através do whatsapp (neste 

último, contato diário em horário estabelecido, o qual ocorrerá para sanar dúvidas pontuais sobre o 

cronograma de desenvolvimento de estudos do mentorado1). 

Nesta fase, os cronogramas e feedbacks serão enviados de acordo com a periodicidade estabelecida 

por nós, bem como serão realizados os ajustes necessários à sua rotina de estudos e à sua evolução. 

Durante essa fase de desenvolvimento, teremos encontros mensais via Skype ou  Zoom com duração 

de 60 minutos cada2, para a realização de ajustes e eventuais reformulações nos cronogramas (por 

exemplo: edital saiu e temos a data da prova, logo, teremos que reformular os cronogramas e o 

direcionamento de estudos e revisão até lá). 

Nesta fase você também receberá suporte motivacional através de mensagens e pequenas atividades 

direcionadas a mantê-lo sempre no foco dos estudos, combatendo o desânimo e a fadiga. 

 

❖ FASE 04 – conclusão 

Após o encerramento do envio dos cronogramas e feedbacks teremos um novo encontro via Skype 

com duração de uma hora para avaliação conjunta e encerramento do processo de mentoria. 

 

MENTORIA START – Você nunca estudou para concursos policiais e não sabe por onde começar? Ou 

começou a estudar recentemente, mas ainda se sente inseguro? O programa de mentoria “Start” 

ajudará você a formar a base inicial de conhecimentos necessária no caminho até a aprovação. Além 

disso, a mentoria ajudará a guiar e inspirar você no alcance dos seus primeiros resultados em busca do 

seu cargo dos sonhos! 

✓ Duração: 03 meses; 

 
1 O contato via whatsapp se dará na forma estabelecida no contrato de prestação de serviços assinado entre as partes (mentor 
e mentorado). 
2 Esses encontros se darão na forma estabelecida no contrato de prestação de serviços assinado entre as partes (mentor e 
mentorado), cuja quantidade e duração dependerão do plano de mentoria contratado. 
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✓ Inclui material de estudo das matérias para a formação da base de 

conhecimento (Direito Penal – parte geral e parte especial, Direito Processual Penal, Direito 

Constitucional e Direito Administrativo +  bônus de Legislação Penal Especial); 

✓ Simulados mensais (um ao final de cada mês de acompanhamento), para 

avaliação da sua evolução; 

✓ Neste plano você receberá cronogramas de estudo e feedbacks 

semanais/quinzenais, planejamento de estudos da lei seca, além de acompanhamento via e-

mail e whatsapp, 04 (quatro) encontros via Skype ou Zoom (com duração de uma hora cada 

um), e suporte motivacional; 

✓ Investimento: R$1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais) parcelado em 4 

vezes sem juros (entrada + 3) via boleto bancário ou transferência, ou, à vista R$1.320,00 (mil 

trezentos e vinte reais); 

✓ Caso o aluno opte por utilizar o seu material e não o material da mentoria, o 

valor do investimento é de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) parcelado em 4 vezes (entrada + 

3) sem juros, via boleto bancário ou transferência, ou à vista R$1.100,00 (mil e cem reais). 

 

 QUER CONTRATAR O PLANO? 

Envie um e-mail para alinelimalins@gmail.com ou deixe uma mensagem na caixa ao final do site que 

entrarei em contato para finalizarmos os detalhes. 

 

 

DÚVIDAS 

Ainda ficou com alguma dúvida sobre o projeto de mentoria? 

Não tem problema, basta enviar um e-mail para alinelimalins@gmail.com ou deixar uma mensagem 

no site que terei o maior prazer em te responder. 
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