
 

Perguntas FAQ - Concurseiro VIP 
 
Porque o curso INSS VIP é diferente dos outros cursos preparatórios para o             
INSS? 
 
O curso INSS VIP faz parte do Projeto Concurseiro VIP, em parceria com a Casa do                
Concurseiro, é uma nova plataforma de estudos para concursos que vai           
revolucionar o seu aprendizado. São diversas vantagens e benefícios para os           
nossos alunos. Com uma plataforma moderna e interativa, o aluno terá dois cursos             
pelo preço de um. Nossa excelente equipe de professores estará sempre à            
disposição das dúvidas, colocando o seu aprendizado em primeiro lugar - o que nos              
faz excelência em matéria de educação. 
 
Quais são os diferenciais desse curso? 
 
Temos 10 principais diferenciais que vão revolucionar seu modo de estudar para            
concursos: a maior carga horária, os melhores professores, atualização garantida,          
aulas em PDF, acesso aos vídeos da Casa das Questões, Fórum de dúvidas, opção              
de estudar offline, grupo no WhatsApp para interação com os professores e colegas,             
acesso ao Estuda que Passa e garantia de satisfação. 
 
São dois cursos pelo preço de um? 
 
Isso mesmo! Montamos um curso especial para você! Adquirindo o INSS VIP, você             
ganha dois cursos completos para o concurso do INSS. Você poderá escolher qual             
o professor combina mais com a sua forma de estudar e absorver os conteúdos, ou,               
se preferir, assistir às aulas de ambos os professores selecionados para cada            
disciplina, já que o acesso é ilimitado até 10 dias após a data da prova!!! Os dois                 
cursos são totalmente atualizados e focados para o concurso do INSS. 
 
O curso será atualizado após a publicação do edital? 
 
Com certeza! Assim que o edital for publicado, iremos atualizar o curso com todas              
as alterações necessárias! 
 
O acesso à Casa das Questões é imediato? 
 
Isso mesmo! Assim que o curso for liberado para você, você já poderá entrar no site                
da Casa das Questões e começar a praticar! São mais de 50 mil questões,              
comentadas em vídeos, para você treinar até o dia da prova!! 
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Irei ter alguma apostila ou material de apoio para acompanhar as aulas?  
 
Sim! Teremos apostilas feitas pelos professores em PDF em seu ambiente em EAD. 
 
Haverá material impresso para a turma presencial?  
 
Sim! Os alunos presenciais do curso INSS VIP ganharão apostilas impressas para            
acompanhar as aulas. 
 
Quanto às dúvidas que surgirem ao longo das minhas aulas à distância, como             
vou poder me comunicar com o professor?  
 
Temos um fórum de dúvidas disponível, exclusivamente, para interação entre os           
alunos! Após a publicação do edital, os fóruns estarão abertos para envio de             
dúvidas aos professores! 
 
Vou poder assistir às aulas sem estar conectado à internet? 
 
Sim! Que notícia boa, né?! Você poderá realizar o download das aulas e estudar em               
qualquer lugar, sem precisar de conexão de internet.  
 
Vai ter grupo no WhatsApp? 
 
Sim! Teremos um grupo no WhatsApp para interação com os principais professores            
do curso! 
 
Tem mais algum benefício? 
 
Claro! Você terá acesso à plataforma do EQP (Estuda Que Passa), com mais de 2               
mil vídeos de conteúdos. 
 
Como faço para adquirir esse curso (condições de pagamento)? 
 
Você pode deve adquirir o curso diretamente em nosso site, pode parcelar em 6              
vezes sem juros no cartão ou em 4 vezes sem juros no boleto. 
 
Como faço meu cadastro no portal? 
 
É simples! No canto superior do site você poderá clicar no botão "matricule-se".             
Você pode igualmente fazer um cadastro clicando aqui. 
 
Já efetuei meu cadastro, como assisto às aulas? 
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Você pode assistir as aulas no conforto de sua casa, escritório ou em qualquer local.               
Se você realizar o download das aulas, poderá assisti-las, inclusive, em viagens e             
enquanto faz academia, por exemplo. Nosso ambiente pode ser acessado de           
qualquer lugar através de um usuário e senha. Você pode assistir quantas vezes             
quiser, em qualquer horário ou dia da semana! 
 
Como sei quando cada aula será postada? 
 
As aulas seguirão um cronograma de postagens que estará disponível no ambiente            
EAD. 
 
Caso ache necessário assistir a aula novamente, como faço? 
 
poderá assistir às aulas quantas vezes quiser, sem qualquer limite de acesso.            
Assim, você poderá acompanhar e revisar as aulas com toda tranquilidade           
necessária para sua aprovação! 
 
Já efetuei minha compra. Em quanto tempo o curso estará disponível em            
minha área de aluno? 
 
Assim que o pagamento for confirmado, (cartão de crédito pode demorar até 6 horas              
e boleto 72 horas após o pagamento), o curso é liberado automaticamente no seu              
ambiente EAD! Você receberá um e-mail com essa confirmação. 
 
Esqueci minha senha e não consigo acessar meu curso. O que devo fazer? 
 
Você poderá redefinir sua senha no link "Esqueci minha senha", localizado no ato             
do login. Este procedimento enviará um e-mail para que você possa cadastrar uma             
nova senha. É bem fácil! 
 
Caso tenha alguma dúvida ao navegar pelo site ou para acessar meu curso,             
como posso entrar em contato? 
 
Você poderá entrar em contato através das redes sociais da Casa do Concurseiro,             
através do nosso telefone e do nosso e-mail de atendimento:          
atendimento@acasadoconcurseiro.com.br. 
 
Por quanto tempo terei acesso ao curso? 
 
O curso ficará disponível até 10 dias após a data da prova do próximo concurso do                
INSS! 
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E se eu não gostar do curso? 
 
Achamos isso bem difícil, mas caso você não se adapte, você terá 30 dias para               
solicitar o cancelamento do curso e devolveremos o seu dinheiro. 
 
 


