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PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE OI (UM) DOCENTE POR PRAZO

DETERMINADO, COMO PROFESSOR CONTRATADO lll (MS-3.1, PARA OS CONTRATADOS

COM TITULO DE DOUTOR), COMO PROFESSOR CONTRATADO ll (MS-2, PARA OS

CONTRATADOS COM TÍTULO DE MESTRE), OU COMO PROFESSOR CONTRATADO l (MS-l.

PARA OS CONTRATADOS SOMENTE PORTADORES DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO QUE NÃO

TENHAM OBTIDO TÍTULO DE PóS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU), COM JORNADA DE 12

HORAS SEMANAIS DE TRABALHO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS.

ÁREA DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS. LITEFÜRfOS E TRADUTOLÓGICOS EM FRANCÊS,
DISCIPLINA DE LITERATURA FRANCESA.

De 31 de julho a 02 de agosto de 2019. realizou-se na sala 267 do prédio da Faculdade de Letras, o

processo seletivo simplificado para contratação de um docente por prazo determinado como

professor contratado lll (Doutor) ou professor contratado ll IMestre) ou professor contratado l

jsomente portadores de diploma de graduação que não tenham obtido título de pós-graduação

stricto sensu) em Jornada de 12 horas, no Departamento de Letras Modernas, área de Estudos

Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês, disciplina Literatura Francesa, da Faculdade de

Filosofia. Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLM

n'. 012/2019 de 27/06/2019(Proc. 19.1 .2493.8.0)

O Conselho do Departamento de Letras Modernas aprovou "ad referendum" os seguintes nomes

para compor a Comissão de Seleção do presente processo seletivo: Titulares: Profs. Drs. Alvaro

Silveira Faleiros (DLM-FFLCH-Associado-Presidente). Mana Lucia Dias Mendes (UNIFESP-Doutora)

e Profa. DÍa. Cada Cavalcanti e Salva (UNESP-Doutora). Suplentes: Profs. Drs. Alexandre Bebiano de

Almeida (DLM-FFLCH-Doutor) e Roberto Zular IDTLLC-FFLCH-Doutor).

No processo seletivo inscreveram-se os seguintes candidatos: Doutores: Milene Suzano de

Almeida, Régis Mikail Abud Filho. Fernanda Mendes Luiz, Paulo Procópio de Araújo Ferraz e Caio

Leal Messias. Graduados: Larissa Drigo Agostinho.

.Como previsto no Edital FFLCH/FLM n'. 012/2019, na primeira etapa de avaliações foram

convocados para as provas os candidatos portadores do título de Doutor.

No dia 31 de julho 2019, a partir das oito horas e trinta minutos, tiveram início os trabalhos com a

instalação da Comissão de Seleção, a determinação do calendário e a elaboração da lista de pontos

para a prova escrita e didática. Às nove horas os candidatos Milene Suzano de Almeida, Régis Mikail
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Abud Filho, Paulo Procópio de Araújo Ferraz e Caio Leal Messias tomaram ciência do calendário e

da lista de pontos para a prova escrita, concordando com ambos. A candidata Fernanda Mendes

Luiz não compareceu ao certame.

No dia 01 de agosto de 2019, às nove horas teve início a prova ESCRITA. O ponto sorteado foi o n'

2. "Candide, de Voltaire - Vozes da narrativa". A prova obedeceu às regras previstas, tendo sido

elaborada, conforme opção prévia feita pelos candidatos, no computador, obedecendo aos termos

dispostos na Portaria FFLCH n' 08/2017, publicada em 21 .02.2017. Durante sessenta minutos, após

o sorteio do ponto, os candidatos tiveram acesso a livros, periódicos e outros documentos

bibliográficos para consulta, nos termos da legislação em vigor. Às quatorze horas ocorreu o término

da prova, que foi reproduzida em cópias e distribuída aos membros da Comissão de Seleção.

As quinze horas realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Milene Suzano de Almeida. As

quinze horas e trinta minutos a candidata tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e.

concordando com a mesma, sorteou o ponto Ro. 5. "L'étranger, d'Albert Camus - Estrutura'. Às

dezesseis horas realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Régis Mikail Abud Filho. As

dezesseis horas e trinta minutos o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática

e, concordando com a mesma. sorteou o ponto n'. 2. "Baudelaire - Correspondences". Às dezessete

horas realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Paulo Procópio de Araújo Ferraz. As

dezessete horas e trinta minutos o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática

e. concordando com a mesma, sorteou o ponto n'. 4. "Le Horla, de Maupassant - Vozes da

narrativa". As dezoito horas realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Caio Leal Messias.

As dezoito horas e trinta minutos o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática
e, concordando com a mesma, sorteou o ponto n'. 8. 'Ronsard - Sonnet CX".

No dia 02 de agosto de 2019, às quinze horas e trinta minutos teve início a Prova Didática da

candidata Milene Suzano de Almeida. O Senhor Presidente, Professor Álvaro Silveira Faleiros.

após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra à candidata. que passou a discorrer

sobre o ponto sorteado vinte e quatro horas antes. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo

sido efetuada em 49 minutos. Às dezesseis horas e trinta minutos teve início a Prova Didática do

candidato Régis Mikail Abud Filho. O Senhor Presidente, Professor Álvaro Silveíra Faleiros. após

transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre

o ponto sorteado vinte e quatro horas antes. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido

efetuada em 56 minutos. Às dezessete horas e trinta minutos teve início a Prova Didática do
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candidato Paulo Procópio de Araújo Ferraz. O Senhor Presidente, Professor Álvaro Silveira

Faleiros, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que passou a

discorrer sobre o ponto sorteado vinte e quatro horas antes. A prova obedeceu ao tempo

regulamentar, tendo sido efetuada em 43 minutos. Às dezoito horas e trinta minutos teve início a

Prova Didática do candidato Caio Leal Messias. O Senhor Presidente, Professor Alvaro Silveira

Faleiros, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que passou a

discorrer sobre o ponto sorteado vinte e quatro horas antes. A prova obedeceu ao tempo
regulamentar, tendo sido efetuada em 59 minutos.

Após a verificação das notas, a Comissão de Seleção definiu a média final de cada um dos

candidatos, que são as seguintes: Professor Doutor Alvaro Silveira Faleiros: Milene Suzano de

Almeida: 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) (aprovada); Régis Mikail Abud Filho 8,0 coito inteiros)

japrovado); Paulo Procópio de Araújo Ferraz 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovado); Caio

Leal Messias 9,0 (nove inteiros) (aprovado e indicado). Professora Doutora Mana Lucia Dias

Mendes: Milene Suzano de Almeida: 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) (aprovada)l Régis Mikail

Abud Filho 8,8 (oito inteiros e oito décimos) (aprovado)l Paulo Procópio de Araújo Ferraz 8,5 (oito

inteiros e cinco décimos) (aprovado); Caio Leal Messias 9,0 (nove inteiros) (aprovado e indicado).

Professora Doutora Cada Cavalcanti e Sirva: Milene Suzano de Almeida: 7,5 (sete inteiros e cinco

décimos) (aprovada); Régis Mikail Abud Filho 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovado)l Paulo

Procópio de Araújo Ferraz 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovado); Caio Leal Messias 9,0

jnove inteiros) (aprovado e indicado). Face à soma da média final de cada um dos candidatos a

classificação foi a seguinte: lo lugar: Caio Leal Messiasl 2' lugar: Paulo Procópio de Araújo Ferrazl
3' lugar: Régis Mikail Abud Filho e 4' lugar: Milene Suzano de Almeida.

Em seguida, o Senhor Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual foram aprovadas os

candidatos Milene Suzano de Almeida, Régis Mikail Abud Filho, Paulo Procópio de Araújo Ferraz e

Caio Leal Messias e indicado o candidato Caio Leal Messias, para o preenchimento da vaga

existente. O referido relatório fará parte integrante do processo citado e será submetido à apreciação
do Conselho Técnico-Administrativo.

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de 29/08/2019


