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Curso Preparatório às Carreiras de Inspetor e Escrivão de Polícia 

Portal Davi André 

daviandre@daviandre.com.br 



 

 
1 

 

O QUE É O G.O.E.? 

GOE significa “Grupo de Orientação de Estudos” e é um programa avançado de estudos, pelo método 

Coaching, com a indicação do conteúdo a ser estudado pelos coachees. As questões abrangem os 

principais conteúdos do edital de Inspetor e Escrivão da Polícia Civil. O GOE também serve de reforço 

às carreiras de Delegado de Polícia e Capitão da Brigada Militar. 

 

Metodologia 

Será adotada a metodologia de coaching, pelo processo de mentoria, ou seja, de orientação on line de 
estudos. Não há aulas pelo método tradicional, pois não se trata de um curso preparatório. 

 

Missões 

As atividades serão apresentadas como missões. Em cada missão, o Coach conduzirá o estudo, 
apontando os textos de lei que deverão ser lidos, entregará um resumo da matéria abordada, 
exclusivamente nas disciplinas de direito penal, processo penal, direito constitucional e direito 
administrativo, e disponibilizará questões de concursos, cuidadosamente selecionadas para fixar o 
conhecimento. 

 

 

Início das Missões 

Imediato 
 

 

 

Disciplinas orientadas 

 Direito Penal 

 Processo Penal 

 Legislação Penal Especial 

 Direito Constitucional 

 Direito Administrativo 

 Direitos Humanos 

 Legislação aplicada à função 
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Hierarquia e disciplina 

Os pilares da Polícia são a hierarquia e a disciplina. O GOE adotará os mesmos princípios na orientação 
de seus alunos. Da hierarquia, será extraído o grau de importância das disciplinas abordadas e a sequência 
do estudo dirigido. A disciplina será a principal arma dos alunos no cumprimento das missões. 
 
 
 

Orientação jurisprudencial 

A experiência demonstra que muitas questões de concursos são extraídas da jurisprudência das Cortes 
Superiores. Por isso, é fundamental que o(a)s candidato(a)s tenham uma orientação segura, evitando o 
risco de reprovação por interpretações equivocadas. 
 
 

Resumos 

Nos principais pontos, exclusivamente nas disciplinas de direito penal, processo penal, direito 
constitucional e direito administrativo, o Portal Davi André fornecerá um resumo personalizado. 
 
 
 

Campo de treinamento 

Uma das formas mais eficientes de fixar o conhecimento é pela realização de questões de provas, 
simulando o ambiente mais próximo possível do real. No GOE, a cada missão, os alunos entrarão no 
Campo de Treinamento. As atividades serão realizadas, exclusivamente, diretamente na plataforma Davi 
André, sem possibilidade de download e, imediatamente após a conclusão, o(a) aluno(a) encontrará o 
gabarito. 

 

 

Simulado 

Quando estiver no curso de formação, você será testado(a). Com absoluta certeza, uma das atividades 
mais desejadas será a prática do tiro. Para ter um bom desempenho, é necessário muito treinamento na 
linha de tiro. No GOE, os alunos terão um simulado com questões, abrangendo as disciplinas 
orientadas, elaboradas pelo Portal Davi André. 
 

 

Revisões objetivas 

Como não há aulas tradicionais, os alunos do GOE Plus terão revisões objetivas e exclusivas, em 
vídeo, das principais disciplinas, somente depois de publicado o edital. 
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Diferença entre GOE Plus e GOE Objetivo 

A diferença reside, basicamente, na quantidade de questões: 
 

GOE Plus GOE Objetivo 

40 Missões 40 Missões 

Resumos Resumos 

Orientação jurisprudencial Orientação jurisprudencial 

1605 questões 900 questões 

 
 

Prazo final de acesso 

Independentemente da data de matrícula, o(a) aluno(a) contará com 60 dias para assistir todo o conteúdo 
do curso. Assim, não há qualquer prejuízo para os que ingressam com as aulas já postadas. Caso o 
concurso seja realizado em prazo posterior a esse, o Portal Davi André garantirá acesso até a data da 
prova preambular. 
 
 

Acessos ilimitados 

Durante o período de desenvolvimento do Curso, os vídeos ficarão disponíveis para que o(a)s alunos(a)s 

assistam quantas vezes considerarem conveniente. O Portal Davi André conta com monitoramento 

(rastreamento) de logs para corrigir eventuais deficiências de acesso. Assim, será possível acompanhar os 

acessos de cada aluno(a), downloads realizados, local, data e hora do acesso e outros dados que podem 

auxiliar no perfeito desenvolvimento do curso. 

 

Material para download 

Os resumos ficarão disponíveis para download em pdf. 
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Política Antipirataria 

O Portal Davi André mantém constante monitoramento de acessos (logs) e constatando tentativa de 

fraude, como download de vídeos e materiais para posterior disponibilização em depósito de arquivos, 

como Dropbox, Google Driver e assemelhados, não economizará esforços para as responsabilizações 

nas esferas cível e criminal, tanto dos piratas, que já estão previamente identificados nas redes sociais, 

quanto dos participantes do rateio dos cursos. As medidas criminais serão severas, com a realização de 

busca pessoal, indiciamento, medidas assecuratórias, o que comprometerá, drasticamente, o 

prosseguimento nos certames. Pirataria é crime e, como tal, será tratada. 

 

Matrícula 

As matrículas ocorrerão no site http://daviandre.com.br/ ou diretamente na plataforma EAD - 
https://ead.daviandre.com.br/. Clicando em MATRICULE-SE, você será direcionado à Plataforma 
EAD do Portal Davi André. Se já é cadastrado, faça seu login para se matricular. Se ainda não tem 
cadastro, cadastre-se para fazer a matrícula. Leia com atenção os termos de uso. 
 

Informações financeiras 

Valores constantes do site. 
 

Formas de pagamento 

Boleto: À vista com 5% de desconto (não há possibilidade de parcelamento no boleto), cumulativo com 
os demais descontos descritos na “Políticas de Descontos”. 

Não recebemos cheques. 

Cartão de crédito 

Em até 12x sem juros. São aceitos os seguintes cartões de crédito: Visa, Mastercard, American Express, 
Elo, Hipercard, Diners, Discovery, Aura e JCB. Também aceitamos cartões internacionais que tenham 
sido emitidos no Brasil. 

 

 

https://ead.daviandre.com.br/
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Política de descontos 

 Servidores públicos: 10% 

 Alunos e ex-alunos de qualquer curso da Plataforma Davi André: 10% 

 Alunos e ex-alunos do professor Davi André em outras escolas: 5% 

 Em qualquer dos casos, o pagamento à vista pelo boleto garante mais 5%, que é calculado sobre 

o valor do desconto já aplicado. 

 A modificação da política de descontos ou a criação de combos não garante 

vantagem retroativa. Para migração de cursos, o(a) interessado(a) deve pagar a diferença de 

valor. 

 Os descontos não são cumulativos, o maior absorve o menor. 

 Para receber o cupom, basta clicar AQUI! 

 

 

 

http://daviandre.com.br/politicadedescontos/

