
Colega concursando(a),

Sou o Alexandre Meirelles, Coordenador da área fiscal do GranCursosOnline e Auditor Fiscal há 25 anos.

Este é um roteiro de como estudar determinados assuntos abordados nas minhas lives no GranCursosOnline, de forma gratuita.

Eu sempre ensino o conteúdo com ou sem slides e após sua apresentação eu tiro as dúvidas dos presentes. Logo, você só precisa assistir à parte do conteúdo, eco-

nomizando seu tempo, por isso indiquei ao lado de cada vídeo as marcações de tempo do que precisa assistir.

Dividi em duas tabelas, a primeira voltada somente a quem estuda para a área fiscal e a segunda com assuntos que servem para quaisquer áreas de concursos.

Lembrete: Todas as terças, às 19h, faço um programa chamado Vida de Fiscal, no qual respondo ao vivo as suas dúvidas de estudo e do trabalho dessa área.

1) Área Fiscal

Live Título Link Tempo Duração

1 Como iniciar seus estudos para a área fiscal www.youtube.com/watch?v=HK7ebr0mgbM 12min a 53min40 42min

2 Conciliando seus estudos entre diferentes concursos da área fiscal www.youtube.com/watch?v=xheX_ruA_EY 9min a 41min30 32min

3 Conciliando seus estudos entre concursos da área fiscal e de controle www.youtube.com/watch?v=izdLXUTT3X4 5min a 24min40 19min

4 Semana Vocacional do Concurseiro - Auditor Fiscal www.youtube.com/watch?v=gWOLBrCPNGw 4min20 a 2h03min 2h

55 Receita Federal - saiba tudo sobre www.youtube.com/watch?v=-JALY8mDKTE 10min a 1h50min 1h40min

66 Como estudar para a Receita Federal www.youtube.com/watch?v=MlmG8qWc-zc 12min30 a 1h33min 1h22min

7 Como estudar pros próximos fiscos estaduais www.youtube.com/watch?v=aCj7ZacpyuA 9min a 58min 49min

8 3 dicas essenciais para a área fiscal www.youtube.com/watch?v=KRnM_2hlVVw 11min30 a 55min30 44min

9 Dia do Auditor Fiscal – Trabalho, concursos e preparação www.youtube.com/watch?v=_Pexpn6UnuI 8min30 a 1h28min 1h20

10 Carreiras fiscais: as principais dificuldades até a aprovação www.youtube.com/watch?v=y30tGFCdYck 14min50 a 1h06min 51min
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2) Qualquer Área de Concursos

Live Título Link Tempo Duração

1 Uma ótima ferramenta para motivá-lo nos estudos: O Mapa dos Sonhos www.youtube.com/watch?v=8VLVLTjyu8I 11min a 26min 15min

2 Como se motivar estabelecendo metas de estudo www.youtube.com/watch?v=T8YXhmg2f9k 3min30 a 25min 22min

3 Como aproveitar questões ao máximo www.youtube.com/watch?v=bg9KjldI_Pg 6min30 a 42min30 36min

4 Quando saber que está na hora de fazer um concurso? www.youtube.com/watch?v=wZSD33yg5Mo 6min45 a 28min15 22min

55 Aprenda a estudar de forma ativa www.youtube.com/watch?v=K0phLEHiM8U 12min30 a 45min 33min

66 Ciclo de estudo www.youtube.com/watch?v=R5yqbBh_a0M 13min a 1h04min 51min

7 Como e quando fazer resumos, mapas mentais e marcações www.youtube.com/watch?v=b8-dmd7jCLo 6min45 a 1h 54min

8 Como fazer revisões eficientes www.youtube.com/watch?v=uNB4IwxKBPs 11min30 a 1h19min 1h08min

9 Como se tornar um concurseiro avançado www.youtube.com/watch?v=I9UF48hibzA 7min30 a 1h30min 1h23min

10 Como montar seu ambiente de estudo www.youtube.com/watch?v=Jt32XTpciAk 11min30 a 1h02min 51min

11 Métodos de resolução de provas objetivas www.youtube.com/watch?v=8nhEDI_7Za8 10min a 1h22min 1h12min

12 Como melhorar seu ritmo de estudo www.youtube.com/watch?v=4i72SNni0ZI 18min a 55min30 1h09min

13 Como controlar seu estudo de forma eficiente www.youtube.com/watch?v=aC88IawZnao 10min20 a 1h01min 51min

14 Iniciante em pré-edital. Quantas disciplinas são ideais? www.youtube.com/watch?v=zu13YpmAfEs 8min50 a 25min30 17min

15 5 Fatos que Você Precisa Saber para ser Aprovado! www.youtube.com/watch?v=kM8aegjpwuk 8min a 56min 48min

16 Quantas horas devo estudar por semana? www.youtube.com/watch?v=8nWflURLqiY 8min a 1h12min 1h04min

17 Como aumentar seu desempenho em provas www.youtube.com/watch?v=3RY2NYNHvSI 16min a 58min 42min

18 Como organizar seu estudo pós edital www.youtube.com/watch?v=4wm4TKrXNIk 9min50 a 1h09min 59min
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