
CONHEÇA O PROJETOOFICINA DA
APROVAÇÃO

O projeto de Monitoria para Provas e Concursos é fruto da experiência de mais de 20 anos em provas e concur-
sos do seu sócio fundador Jeferson Rosa.

Mas como surgiu o projeto?

O projeto de Monitoria foi idealizado por Jeferson Rosa, fruto 
da aprovação de vários alunos no mundo dos concursos no 
projeto de Coaching e Mentoria. Com o desenrolar dos 
estudos, percebemos que os alunos aprendem e entendem 
o quanto é importante a função de um orientador. Sentem, 
vivem o processo e adquirem condições de orientar outras 
pessoas pela experiência adquirida, sob supervisão de um 
Coach mais experiente. Com isso, a Oficina da Aprovação 
consegue permanecer com um serviço de excelência na 
preparação em provas e concursos públicos, com um inves-
timento mais acessível a uma parte dos concurseiros.

Mas por que do Projeto da Monitoria 
e não de Coaching e Mentoria?

O projeto de Monitoria é adequado para quem precisa de 
orientação e não possui muitos recursos para investir no 
projeto de aprovação. Além disso, o perfil dos alunos da 
monitoria é de pessoas que não necessitam de um acompa-
nhamento disponível 24 horas por dia nos 7 dias da semana. 
O serviço de Monitoria para concursos possui menos funcio-
nalidades e serviços que o projeto de Coaching e Mentoria 
para provas e concursos.

Mas o que é o Projeto de Monitoria?

O projeto é formado por profissionais com muita experiência 
em concurso público, que trabalham sob supervisão de um 
Master Coach ou Coach para concursos.

Mas quem é Jeferson Rosa?

Jeferson Rosa é Administrador de Empresas, formado pela 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Instrutor no 
Exército Brasileiro por mais de 11 anos, paraquedista militar, 
ingressou no mundo civil com a aprovação no concurso de 
Técnico da Receita Federal (Atual Analista da Receita Fede-
ral). Atualmente, é Auditor-Fiscal da Receita Federal. Na área 
comportamental, Jeferson Rosa é Master Coach com certifi-
cação Internacional e habilitado a capacitar novos Coaches. É 
pratictioner de Programação Neurolinguística e Analista 
Comportamental.

Mas quais as etapas o aluno percorre no projeto de Monitoria para Provas e Concursos da Oficina da Aprovação?

1ª Etapa: Permissão do aluno

O aluno decidiu que precisa de um profissional para orientar os seus 
estudos.

2ª Etapa: Contratação do Serviço

Pelo site, o aluno escolherá o melhor plano de orientação.

3ª Etapa: Início do Projeto

O projeto será iniciado pela contratação do serviço. A partir deste 
momento, o monitor entrará em contato e orientará sobre a avaliação 
de perfil. Iniciará a confecção do projeto do aluno na plataforma de 
estudos inteligente.

4ª Etapa: Avaliação Inicial

O aluno acessará os testes de análise de perfil na plataforma de 
estudos, colocados pelo Monitor, que auxiliará na montagem do 
projeto.

5ª Etapa: Resposta ao Questionário

O Monitor encaminhará por email um questionário para que o aluno 
responda os pontos importantes para criação do projeto.

6ª Etapa: Montagem do Projeto

Será montado de acordo com o perfil do aluno um projeto de estudos 
que servirá de direcionamento na preparação do aluno.

9ª Etapa: Pós Aprovação

O processo não terminará com a aprovação. Após alcançar o seu 
objetivo, o aluno terá acesso ao monitor para solicitar orientação sobre 
escolha de vaga, cidade, área de trabalho, cargo e outras informações 
desejadas.

10ª Etapa: Equipe da Oficina da Aprovação

Você poderá fazer parte da equipe da Oficina da Aprovação. De acordo 
com a sua desenvoltura no projeto de estudos, seu Monitor poderá 
indica-lo para fazer parte da equipe. Com seu aceite, você precisará 
iniciar os cursos de preparação de Monitor para provas e Concursos.

7ª Etapa: Início dos estudos

Após o término de todas as atividades anteriores, o aluno está habilita-
do a iniciar o projeto. O Monitor deixará disponíveis as atividades que o 
aluno irá executar.

8ª Etapa: Processo de estudos

O aluno será orientado, acompanhado e corrigido, quando necessário, 
em sua evolução, durante o processo de estudos até a prova. Ao longo 
do projeto, o Monitor colocará atividades extras, de acordo com o perfil, 
como exercícios, mini simulados, simulados e materiais de apoio de 
acordo com o nível de evolução do aluno.  Todas as atividades realizadas 
pelo aluno terão o feedback do Monitor. O aluno terá a oportunidade e 
avaliará o serviço de monitoria ao longo do plano contratado perante a 
Oficina da Aprovação. É opcional ao aluno trocar de Monitor, caso 
deseje, ao longo do serviço.

Mas como é a comunicação do Monitor com o Aluno?

A comunicação entre Monitor e Aluno será feita pela plata-
forma de estudos inteligente da Oficina da Aprovação e no 
encontro semanal da turma do Monitor. Toda semana o 



Mas qual é o MÉTODO EMPREGADO pela Oficina da Aprovação?

A Oficina da Aprovação utiliza o método de trilhas de conhecimento por meio de metas adaptativas de estudos. As metas 
obedecem aos níveis gradativos de conhecimento para evolução do aluno. Seu monitor irá orientá-lo ao conhecimento neces-
sário para aprovação.

Mas como funciona a preparação para Provas e Concursos da Oficina da Aprovação?

A empresa emprega metodologia própria testada e consolidada no mercado. Hoje, a metodologia permite um nível de flexibili-
dade para ajustes de acordo com a individualidade do aluno (condições físicas, comportamentais, cognitivas e emocionais, 
através de ferramentas de Aprendizagem Acelerada, Princípio de Ótimo de Pareto, Gestão do Tempo, Sistemas Representacio-
nais, Programação Neurolinguística, Memorização, Técnicas e Táticas de Origem Militar, bem como outras ferramentas de 
otimização de performance.
Na metodologia aplicada pela Oficina da Aprovação, o aluno percorre o caminho de revisar, aprender, validar e agregar (RAVA). 
Este caminho será criado pelo especialista por meio de um passo a passo para o aluno. Com isso, a gestão dos estudos é criada 
pelo orientador e o aluno necessitará, apenas, seguir o planejado.
As tarefas indicadas pelo especialista são divididas em níveis com a finalidade da melhoria contínua, pois existe o acompanha-
mento da evolução do aluno com a comparação dos resultados das tarefas semelhantes de outros alunos na plataforma de 
estudos inteligente. 
O Monitor acompanhará os resultados do projeto, com os dados alimentados pelo aluno na plataforma de estudos, orientan-
do-o, questionando-o e assessorando-o por meio do feedback assertivo.
O acompanhamento é disponibilizado desde a contratação até a prova de interesse do aluno.
Pelo fato do acompanhamento ser realizado por meio de tarefas, a migração para realização de outros concursos diferentes do 
inicial é possível, pelos dados alimentados na plataforma de estudos, pela experiência do Monitor e pela metodologia da Ofici-
na.

Mas qual objetivo é alcançado com a preparação para Provas e Concursos da Oficina da Aprovação?

Nosso objetivo desde o início do projeto é dirigir o aluno à APROVAÇÃO no concurso de interesse. Por isso, o aluno da Oficina 
é direcionado a todo momento para melhoria com o objetivo da APROVAÇÃO. Já transformamos as vidas de várias pessoas 
com o alcance do sonho do cargo púbico.

Agora, chegou a sua hora! 

Entre em uma turma da equipe da Oficina da Aprovação e leve a sua preparação para o próximo nível.

TREINAMENTO DIFÍCIL, COMBATE FÁCIL!
Jeferson Rosa - Diretor Pedagógico

OFICINA DA
APROVAÇÃO


