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BOAS VINDAS
Olá Delegado (a),
Bem-Vindo (a)!
Começaremos nosso Estudo Estratégico, o
qual nos permitirá analisar minuciosamente as provas de
Delegado de Polícia que ocorreram pelo país ao longo do ano de
2018. Veremos também a última prova dos cinco concursos mais
aguardados e previstos para o ano de 2019.
A ideia deste curso é direcionar o seu estudo de modo que
você concentre sua atenção aos assuntos mais cobrados em cada
disciplina, mas, é claro, sem deixar de estudar os demais tópicos
para cobrir 100% do seu edital.
Seja a pessoa que acabou de entrar no mundo dos
concursos, seja o concurseiro mais familiarizado, todos buscam
otimizar o precioso tempo e esse material pretende justamente
te ajudar a ir com tudo no que realmente importa.
Não há como fugir do sacrífico, mas toda ajuda é bem
vinda, ainda mais quando lutamos pelo nosso distintivo.
Cada dia de estudo com comprometimento é um passo na
direção do seu objetivo, por isso tenha sempre em mente dar o
seu melhor em cada minuto!
Além de tudo, elabore o seu plano de estudo sem deixar de
lado as atividades físicas e os hábitos que tornarão sua jornada
mais leve e prazerosa.
Respire fundo e, caso precise, recomece quantas vezes
forem necessárias.
Eu acredito em você!
Paulo Bilynskyj
Delegado de Polícia de SP e Professor.
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APRESENTAÇÃO PESSOAL
Eu sou PAULO BILYNSKYJ, Delegado de Polícia no Estado
de São Paulo. Atualmente, e com muito orgulho, em exercício no
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Titular do 2º
Grupo Especial de Atendimento a Local de Crime.
Sou graduado em Direito pela Faculdade de Direito de
Curitiba.
Também sou especialista em: Criminologia, Segurança
Pública e Política Criminal.
Meu primeiro concurso público foi aos 12 anos, para o
Colégio Militar de Curitiba. Lá tive a oportunidade de servir ao
Exército Brasileiro e de internalizar valores como PÁTRIA,
HONRA, DEVER e DISCIPLINA.
Apaixonei-me pela carreira de Delegado de Polícia no
terceiro período de faculdade e, logo que formei, iniciei minha
preparação, alcançando a aprovação em meu primeiro
concurso, em 2011, para o cargo de Delegado de Polícia do
Estado de São Paulo, aos 25 anos de idade.
Digo sempre: - cada minuto de estudo valeu a pena e eu
faria tudo de novo.
Dedico-me também à carreira de Professor aqui, no
Estratégia Carreiras Jurídicas, lecionando as matérias de Lei(s) de
Organização da Polícia Civil , Medicina Legal e Criminologia.
Tenho também o privilégio de figurar como coautor de
livros em parceria com colegas Doutores e amigos de
caminhadas. Destaco as obras:

2017
Editora: Questões Discursivas. Delegado de
Polícia
Questões Discursivas e Peças Práticas
Comentadas e Respondidas.
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2018 Editora: Novo Século. Polícia Civil do Estado de
São Paulo Concurso - Agente, Escrivão, Investigador,
Apostila Preparatória.

Por último, mas não menos importante, sou Consultor
Técnico para Cinema e Televisão.
Como puderam perceber, entrei na esfera de concursos
públicos há aproximadamente 20 anos e, desde então, tenho
auxiliado pessoas a realizarem seus sonhos.
Por isso, digo: sou professor por paixão!
Acredito sempre no melhor dos meus alunos e que a
aprovação é questão de tempo, estratégia e disciplina.
Portanto, vamos à luta!
Deixarei abaixo meus contatos para quaisquer dúvidas ou
sugestões. Terei prazer em orientá-los da melhor forma possível
nesta caminhada que estamos iniciando.
E-mail: pbilynskyj@gmail.com
Facebook: Paulo Bilynskyj
Instagram: @paulobilynskyj
Youtube: Projeto Policial
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OS CONCURSOS PARA DELEGADO DE POLÍCIA EM 2018
O ano de 2018 teve grandes concursos para o cargo de
Delegado de Polícia em todas as regiões do país, os quais
podemos listar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PC-BA com 82 vagas;
PC-MG com 76 vagas;
PC-GO com 100 vagas;
PC-PI com 50 vagas;
PC-RS com 100 vagas;
PC-RR com 35 vagas;
PC-SE com 10 vagas;
PC-SP com 250 vagas; e
PF com 150 vagas.

Foram recrutadas as mais diversas bancas para realizá-los
(VUNESP, Fumarc, UEG, NUCEPE, Fundatec e CESPE), assim nossa
análise será abrangente, de modo que saibamos o que esperar
de cada uma delas, além de reunir os assuntos presentes em
todas.
O propósito é que, a partir das informações obtidas ao
longo desse curso, o aluno que não obteve êxito nas provas
anteriores ou que decida começar a se preparar para a próxima
possa corrigir ou evitar os erros mais cometidos, entre eles o
mau uso do tempo de estudo.
É fundamental que o aluno aproveite tudo aquilo que traz
em sua bagagem de aprendizado, o mundo dos concursos, além
de premiar aquele que acerta mais, também favorece quem erra
menos.
E
objetivo desde o primeiro
dia de bunda na cadeira , especialmente na forma da sua
preparação.
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Quero que você refine o seu planejamento e vá em busca
da aprovação de maneira objetiva e com toda a energia
direcionada para o que é realmente relevante, essa é a missão!!!

OS PROVÁVEIS CONCURSOS PARA DELEGADO DE POLÍCIA EM
2019
A partir um levantamento dos concursos de polícia que
estão previstos para acontecerem no decorrer deste ano de
2019, selecionamos os cinco mais aguardados:
▪ PCRJ
▪ PCPR
▪ PCAM
▪ PCCE
▪ PCRN
Nosso intuito é fazer com que você ajuste seu cronograma
de estudo o quanto antes para que, quando os editais forem
publicados, a única coisa a ser feita seja CONTINUAR a jornada
até o dia da prova com o mínimo de mudanças possível.
Começar a preparação antes do Edital, sem dúvidas,
potencializa suas chances de aprovação e mais ainda quando seu
precioso tempo é utilizado naquilo que fará a diferença para
conquistar sua vaga.
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A CARREIRA DE DELEGADO
O Delegado da Polícia é o chefe da Polícia Investigativa,
que também é a chamada Polícia Judiciária, a qual abrange
tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal.
A Autoridade Policial tem a função de coordenar a
investigação de crimes, apurando delitos e, assim, viabilizando a
responsabilização dos infratores.
O inquérito policial, que é o instrumento utilizado para
proceder às investigações, é conduzido pelo Delegado, ao
determinar quais diligências devem ser feitas para alcançar o
esclarecimento dos fatos de maneira imparcial.
Então, Guerreiro, ser Delegado de Polícia é uma tarefa que
exige dedicação, empenho e zelo, características que você deve
estimular desde já com relação aos estudos. Esteja
comprometido com você e seu objetivo que com certeza será
recompensado com seu distintivo.

PROPOSTA DO CURSO
É evidente o crescimento dos concursos para Carreiras
Policiais e a atenção que tem sido dedicada à Segurança Pública
no Brasil.
Tendo em vista que foram oito concursos para Delegado da
Polícia Civil e um para Delegado da Polícia Federal ao longo de
2018, objetivamos nesse curso compilar a análise da incidência
das matérias de cada prova, para ao final poder demonstrar a
você quais são os pontos mais importantes para qualquer
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concurso para Delegado de Polícia, bem como evidenciar o estilo
de cobrança das diversas bancas.
Para que o seu estudo seja direcionado e o seu tempo seja
melhor aproveitado, é fundamental planejar seus estudos de
acordo com a relevância de cada disciplina e, mais ainda, dos
assuntos cobrados em cada uma.
Como regra, direito penal, processual penal e constitucional
são as matérias que mais caem nos concursos de Delegado de
Polícia. Mas, levando em consideração a importância dessas
matérias no dia a dia do delegado de polícia, essa informação
não é suficiente para permitir que o aluno dê a devida atenção
aos tópicos mais exigidos.
Por isso, a análise de cada um dos temas questionados nas
provas elaboradas dará a você muitos passos à frente de quem
divide igualmente a atenção para todos eles, e até em relação a
quem, muitas vezes, domina a legislação, mas não se atentou ao
entendimento jurisprudencial, também cobrado naquele
assunto.
Assim, elaboramos um material que, além de detalhar os
jurisprudência correlata é efetivamente indagada.
Neste curso, pretendo apresentar a você os seguintes
pontos:
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Levantamento de Dados das
Provas de 2018
Pareceres por disciplinas
Análise de jurisprudência
Análise das provas discursivas
Planejamneto de estudos

METODOLOGIA DO CURSO
Quanto à
de acordo com o disposto no edital de cada um dos certames de
2018 e os previstos para 2019 com base na última prova.
O
Levantamento de Dados
nove provas
objetivas de 2018 e das 5 previstas para 2019 será elaborado
individualmente para cada disciplina, contendo uma tabela com
as matérias cobradas, para que a partir daí eu possa
compartilhar com você dicas e sugestões de estudo
fundamentadas naquilo que efetivamente interessa.
Além disso, com a análise de cada uma das provas
condensaremos também os pontos em comum a elas, de modo a
demonstrar o que TODOS os alunos que prestam concursos para
Delegado devem saber, independentemente do certame
almejado.
O perfil de cada banca examinadora será apontado ao
longo das aulas, nas quais evidenciarei o estilo de cobrança e
profundidade dos temas.
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CRONOGRAMA DAS AULAS
AULA

CONTEÚDO

DATA

Aula 00

Apresentação do curso
(PDF)

01/05/2019

Aula 01

Análise estatística dos
concursos de Delegado de
Polícia no Brasil durante o
ano de 2018 (PDF)

15/05/2019

Aula 02

Análise estatística dos
concursos de Delegado de
Polícia previstos para
2019 (PDF)

22/05/2019

Aula 03

Como estudar Direito
Administrativo e Direito
Tributário (PDF)

29/05/2019

Aula 04

Como estudar Direito
Constitucional e Direito
Previdenciário (PDF)

06/06/2019

Aula 05

Como estudar Direito Civil
E Direito Processual Civil
(PDF)

13/06/2019

Aula 06

Como estudar Direito
Penal, Direito Processual
Penal E Legislação Penal
Especial (PDF)

20/06/2019

Aula 07

Como estudar
Criminologia e Medicina
Legal (PDF)

27/06/2019
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Aula 08

Como estudar Direito
Eleitoral, Direito do
Consumidor e Direito
Ambiental (PDF)

03/06/2019

Aula 09

Como estudar Direitos
Humanos e Direito
Internacional (PDF)

10/07/2019

Aula 10

Como estudar Informática
e Raciocínio Lógico (PDF)

17/07/2019

Aula 11

Como estudar Estatuto do
Idoso, Estatuto da Criança
e do Adolescente e
Estatuto da Pessoa com
Deficiência (PDF)

24/07/2019

Aula 12

Como estudar Português
(PDF)

01/08/2019

Aula 13

Como estudar Legislação
Estadual e Estatuto da
Polícia

08/08/2019

Aula 14

Como estudar Direito
Empresarial, Direito
Financeiro e Legislação
Civil Especial (PDF)

15/08/2019

Estudo Estratégico p/ Delegado de Polícia
www.estrategiaconcursos.com.br

00000000000 - DEMO

Paulo Bilynskyj
Aula 00
0

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Guerreiros(as),
Chegamos ao fim da nossa aula de apresentação do Estudo
Estratégico para a carreira de Delegado de Polícia.
Esse curso será uma grande ajuda para a sua preparação,
meu objetivo é facilitar os seus estudos, vamos juntos em busca
da aprovação.
Quaisquer dúvidas, estou à disposição.
Espero vocês na próxima aula!
Por isso, não desanime!

TODO O SEU ESFORÇO SERÁ COMPENSANDO,
ACREDITE!

Paulo Bilynskyj

Estudo Estratégico p/ Delegado de Polícia
www.estrategiaconcursos.com.br

00000000000 - DEMO

