MANTRAS DO CONCURSO
- Lista Completa -

1.

“A diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e
trabalho."

2.

"Concurso não se faz para passar, mas até passar."

3.

"Concurso público: a dor é temporária; o cargo é para sempre."

4.

"Se você tem um plano, vai acabar executando-o; se você não tem um plano, o
executado é você."

5.

"A vitória se alcança com a conjugação e equilíbrio da mente com o corpo."

6.

"Não há felicidade delivery, você precisa ir buscá-la dentro de si mesmo e nas
escolhas que você faz."

7.

"Estudar e fazer provas não é um obstáculo; estudar e fazer provas é um
caminho." (parafraseando Amyr Klink, que diz que "o mar não é um obstáculo, o
mar é um caminho").

8.

"Quem com concurseiros anda, em concursos passa."

9.

"Hoje é um ótimo dia para se estar vivo!"

10..

"Se você tentar, poderá dar errado; se você não tentar nunca poderá dar certo.
Se você tentar e não der certo, se for melhorando um dia dará."

11.

"Não importa quão boa é sua desculpa, seria muito melhor não estragar seu
sonho por causa dela." (inspirado em citação de Alan Cooper, webdesigner)

12.

"O futuro é um pouco incerto, mas muito promissor" (Fontenele)

13.

"Toda Terra Prometida tem um deserto antes"

14.

"O que é do homem, o bicho não come." (Ditado popular)

15.

"As pessoas pensam no que não têm, no que nunca terão e perdem o que têm e o
que poderiam ter se fossem à luta."

16.

"Uma parte da vida é semeadura, outra é colheita. Nunca deixe de fazer os dois
todos os dias."

17.

“Uma pessoa mediana que imita o que fazem as pessoas de alta performance
será, depois de algum tempo, alguém de alta performance.”

