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Conteúdo programático
● Relato de experiência;
● Dicas para aprovação em concursos de Biblioteconomia;
● Como as mídias sociais podem te ajudar?;
● Materiais (apostilas, livros, cursos on-line);
● Estilos de banca de concursos;
● Métodos de estudo.

Relato de experiência
2004-2009 Tentando me encontrar após a conclusão do ensino médio
2009-2013 Graduação em Biblioteconomia
2013 - Colei grau e fui classificada em 3 concursos:
Cagece (7 colocada); CRO (2 colocada); UFC (1 colocada);
2014 - Posse na UFC;
2015 - Especialista em Gestão Pública (UNILAB);
2016 - Passei no mestrado em Biblioteconomia (1 colocada);
2017 - Realizei oficina voltada para concursos e seleção de mestrado;
2018 - Mestra em Biblioteconomia;
2019/2020 - Aulas para concursos e elaboração de apostilas: UFC (2); MPCE (2); ALCE (1);
2020 - Membro do GT-CAT, FEBAB;
2021 - Aulas para concursos e elaboração de apostilas: IFCE - IDECAN (1); Funsaúde - FGV
(1).

Dicas para aprovação em concursos de Biblioteconomia
• Estude resolvendo provas anteriores;
• Mídias sociais atrapalham ou ajudam?;
• Pratique exercícios físicos regularmente;
• Planeje-se, elabore um plano de estudo e reserve um tempo para relaxar e descansar;
• Faça acordos prévios com seus familiares para obtenção de um ambiente de estudo
profícuo;
• Procure apoio em pessoas que te incentivam;
• Invista em formação (cursos on-line, eventos etc.);

Dicas para aprovação em concursos de Biblioteconomia
• Mantenha a organização e a eficiência;
• No dia da prova ou em até 2 dias antes não coma nada desconhecido;
• No momento da prova, coma alimentos estimulantes (banana, maçã,
chocolate amargo, pó de guaraná);
• Procure não conversar no momento da prova e evite debates pós-prova;
• Mantenha o foco e busque sempre a melhor versão de si mesmo e lembre-se do tripé
motivação, persistência e resistência;
• Conheça seus limites, dificuldades e formas de aprendizado – "Conhece a ti mesmo”;

Dicas para aprovação em concursos de Biblioteconomia
• Somos o reflexo do ambiente em que vivemos, por isso cerque-se de pessoas
positivas, inteligentes, procure histórias de sucesso;
• A sorte costuma sorrir muito mais para os que se preparam do que para aqueles
que contam somente com ela;
• Procure sempre ler algum livro da área;
• Faça resumos e fichamentos do conteúdo lido;
• Tente estudar pelo menos x horas diárias (eficiência e qualidade);
• Comece estudando o conteúdo específico;
• Estude também as disciplinas cobradas com frequência;

Dicas para aprovação em concursos de Biblioteconomia
• Não espere a publicação do edital para iniciar os estudos;
• Leia o edital;
• A Biblioteconomia é uma mina de ouro;
• Conhecer a banca examinadora;
• Não existe receita pronta, o máximo que podemos fazer é ouvir experiências alheias e
ajustá-las a nossa realidade;
• Qualifique suas escolhas e otimize seu tempo;
• Mantenha o ritmo.

Como as mídias sociais podem te ajudar?
(em ordem alfabética

Perfis relacionados à área de concursos públicos em
Biblioteconomia (em ordem alfabética)
@anarafaela_araujo
@bibliojuris
@biblioteconomiaparaconcursos
@mapadebiblio
@prof.anapatricia
@santabiblioteconomia
@suzanelimaprof
@wesleyleiteoficial

Materiais (apostilas, livros, cursos on-line)

● Qconcursos;
● Baixar as provas anteriores da banca;
● Comprar apostilas;
● Videoaulas;
● PDFs.

Estilos de banca de concursos
● UFC 2013 – Prova de Língua Portuguesa (20) + Biblio (40)
Questões de múltipla escolha (5 alternativas)
A partir de 2014 – Prova de Língua Portuguesa (10) + Biblio (40)
Porcentagem de acertos
Em 2013: 16 port. + 33 biblio = 49 de 60 -> 81,66% da prova
Em 2016 e 2019: a porcentagem de acertos para Fortaleza 86 e 84% e 78% para Crateús
● CEBRASPE (certo e errado; múltipla escolha);
● IDECAN (múltipla escolha e português matando);
● FGV (não costumam aceitar muitos recursos e há quem considere pior que CEBRASPE).

Métodos de estudo
● Mapas mentais;
● Resumos esquemáticos;
● Flashcards;
● Fazer questões e simulados;
● Oralidade (gravar aulas e ouvir; dar aulas);
● Repetição, mnemônicos, revisão, dentre outros.

Tripé da aprovação: 1 material; 2 técnica (forma de fazer algo), planejamento: estudos,
aplicação, revisão e adaptação (ciclo EARA do FM); 3 tempo: paciência, dedicação,
formação básica, capacidade cognitiva, 3 a 6h líquidas de estudo por dia (em prol do estudo
sustentável).

"Somos convidados para
persistência e não para
desistência"
— Rosana Alves

Agradeço a atenção!
Facebook: https://www.facebook.com/anarafaela.sales
Instagram: https://www.instagram.com/anarafaela_araujo/
Site: https://rafaaraujo.com/
Canal do YouTube: https://bityli.com/4CrVZ
E-mail: rafaela@ufc.br
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