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Olá, prezado assinante. Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia 
Carreira Jurídica. Nas próximas páginas apresento o nosso "Manual do 
Assinante", com informações importantes para o uso da nossa plataforma de 
assinaturas. Peço que leia e guarde este material para usá-lo sempre que tiver 
dúvidas. 

Vamos explicar como você usará a plataforma para gozar de todas as 
funcionalidades da Assinatura Delta. 

Ainda, deixo aqui meus contatos. Fique à vontade para me procurar! 

Boa leitura e excelentes estudos, 

Prof. Ricardo Torques 

ecj@estrategiaconcursos.com.br 

@proftorques 

1º ACESSO 
Após o cadastro, confirmação do e-mail e aquisição do produto, você acessará a área de 
assinantes, a partir do site www.estrategiaconcursos.com.br. 

 

A interface será semelhante a esta: 

mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://www.instagram.com/proftorques/
http://www.estrategiaconcursos.com.br/
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MATRÍCULA 
Ao ingressar na plataforma, você deve proceder à matrícula nos pacotes que desejar. Você tem à 
disposição todos os pacotes pré e pós-edital. O ato de matricular-se consiste em colocar na 
estante virtual os pacotes que você irá estudar. Você pode, quando quiser, matricular-se ou se 
desmatricular de determinado pacote. Você poderá manter a matrícula simultânea em até três 
pacotes. 

Para tanto, acesse o "Catálogo de Cursos": 

 

Por exemplo, fiz a matrícula nos pacotes pré-edital da PCSP e Regular para Delegado de Polícia. 
Além disso, fiz a matrícula no pós-edital da PCRN. 

O resultado será: 
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A partir deste momento, você tem acesso aos pacotes em "Minhas Matrículas": 

 

Vale mencionar que, caso queira alterar, você poderá fazê-lo a qualquer momento. Será necessário 
optar por "Desmatricular". 
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Feito isso, vamos aos produtos que você terá acesso: 

 

ESTUDO ESTRATÉGICO 

Cursos completos em vídeo de professores renomados. 

Cursos específicos em vídeo de professores renomados. 

Curso para fase oral, com instruções para atendimento 
individualizado. 

Guia semanal de estudo regular e pós-edital. 

Simulados inéditos regulares e por edital. 

Treinamento de especificação e aprofundamento com 
tarefas semanais. 

 

Os produtos "Informativos 
Estratégicos, Vade-Mécum 

Estratégico, Comunidades, Séries e 
Blog ECJ estão acessíveis 

diretamente. 
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O Estudo Estratégico contém: 

 

Além disso, consta do Estudo Estratégico, link para acesso à mentoria exclusiva para Assinantes 
Delta: 

 

Ao clicar no curso: 
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