
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 

 

SESSÃO INDIVIDUAL DE MENTORIA – Se você tem a sensação de que talvez não esteja no rumo certo 

nos seus estudos e precisa de um direcionamento estratégico, este é o serviço ideal para você. Através 

da sessão de mentoria individual você poderá tirar todas as suas dúvidas – como estudar, por onde 

estudar e o que estudar –  além de sugestões bibliográficas, dicas para o aumento de sua performance, 

como montar um cronograma e estabelecer uma rotina de estudos e muito mais. 

✓ Como funciona: Antes da sessão você receberá um questionário individual e também 

uma avaliação de nível de conhecimento acerca do conteúdo das matérias previstas no edital do 

concurso. Após responder e me enviar os arquivos, marcaremos a nossa sessão no melhor dia e 

horário para você. Aqui também faço a avaliação do seu material de estudos, basta me enviar 

previamente para que eu faça a análise; 

✓ A sessão será realizada por Skype, Zoom ou outro aplicativo de vídeo; 

✓ Duração: A partir de uma hora. Tenha em mente que a sessão só tem hora para 

começar, não tem hora para terminar. A proposta é que você aproveite ao máximo a sessão e saia 

dela sem nenhuma dúvida ou questionamento; 

✓ Investimento: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) via boleto bancário, 

transferência ou cartão de crédito. Caso tenha interesse em fazer sessões periodicamente, o valor 

cai para R$200,00 (duzentos reais) a partir da segunda sessão. 

 

QUER MARCAR UMA SESSÃO? 

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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