RETA DE CHEGADA
“Mais que a partida, é a chegada” – Mônica Roberta
Site: www.retadechegada.com.br & Skype: monicarasilva e retadechegada
E-Mail: monicarobs@hotmail.com – Tel.: (21) 3902-1462 e (21) 99157-5825 (wpp).

#GABARITO: RETA DE CHEGADA CRUZADINHA 04 – ADM.: LINHA DO TEMPO (19??)
HORIZONTAL

03. Teoria
Comportamental
ou Behaviorista.
05. Crise das
Tulipas, Holanda.
06. Teoria das
Novas Abordagens.
07. Final da II
Guerra Mundial.
08. Teoria do
Desenvolvimento
Organizacional.
10. Queda do
Muro de Berlim,
Alemanha.
11. Abordagem
Sociotécnica.
12. Atentado ao
WTC.
14. Teoria da
Contingência.
15. Teoria das
Relações
Humanas.

GOSTOU?
Dê um
(Like) e/ou
(Compartilhe)
Dúvidas para Profa.
Mônica Roberta:

“A única constante é a
mudança”
Heráclito de Éfeso.

(21) 99157-5825 –
Claro (wpp)

01. Teoria da Burocracia.
02. Chegada do Homem à Lua.
04. Quebra da Bolsa de Nova York, EUA.
05. Teoria da Clássica.
06. Teoria dos Sistemas.
07. Teoria da Neoclássica.

. Ref. Bibliográfica:
SILVA, Mônica R. A.
Resumão. Rio de
Janeiro: 2019.

VERTICAL
08. Teoria Estruturalista.
09. Crise das Hipotecas Subprime.
11. "Teoria da Riqueza das Nações", Adam Smith.
13. Teoria da Administração Científica.
14. Final da I Guerra Mundial.
16. Estouro da Bolha da Internet.

#VAIMARCELLA!!! – RELATO FINAL
Bom dia, Mônica!
Estou te devendo um retorno há algum tempo, mas minha vida deu uma boa mudada de um ano pra cá!
Estava na batida de concurso desde 2017, quando tentei o concurso da Marinha e não passei por pouquíssimo!
Agradeço muito às mensagens de apoio que recebi antes dos testes físicos, que foram uma verdadeira superação pra mim! Uma pessoa sedentária teve
que correr no dia mais quente do ano, não foi fácil! Lembro que fui com a camisa do Reta que tinha varias mensagens de apoio de colegas que eu sequer conhecia! ❤
Fiquei em 4º lugar no concurso que tinha 4 vagas, porém a última era destinada às cotas, então acabei ficando como 1ª reserva! No final do ano eu fui
surpreendida com o concurso da Petrobras e decidi estudar! Mesmo tendo um carnaval com tudo pago em Salvador no meio, lembra? Mas isso não me impediu de
levar meus resumos e cadernos de questões pra estudar um pouco lá! Claro que não estudei quase nada, mas no fim deu tudo certo! Fui aprovada e hoje estou na
Petrobras super bem!
Agora, por que minha vida mudou muito de um ano pra cá? Além de ter sido aprovada no concurso da Petro, eu engravidei no meio do caminho! Já entrei
na Petrobras grávida! Hoje estou com meu filho Matheus com 1 mês de vida, cortando um dobrado porque a vida de mãe, especialmente nessa fase de adaptação,
não é fácil! Mas se já superamos tanta coisa até aqui, essa será mais uma história para contar no futuro!
Muito obrigada por tudo, a gente sabe tudo o q passou pra chegar até aqui, especialmente na época da Marinha, onde estávamos “sozinhas” matando um
leão por dia!
Um grande beijo pra vc, é um feliz Dia das Mães pra vc que é uma mãe pra todos nós, seus eternos alunos! ❤
Marcella
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