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RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE UM DOCENTE POR PRAZO

DETERMINADO, EM JORNADA DE 12 (DOZE) HORAS SEMANAIS DE TRABALHO, JUNTO AO
DEPARTAMENTO HISTÓRIA, ÁREA DE HISTORIA ANTIGA. CANDIDATOS INSCRITOS: MATHEUS

TREUK MEDEIROS DE ARAÚJO, JEFFERSON RAMALHO, LILIAN DE ANGELO LAKY, SARAH
FERNANDES LINO DE AZEVEDO E ANDRÉ RODRIGUES BERTACCHI.

De 26 a 28 de agosto de 2019, realizou-se, na sala do CAPH do prédio de Geografia e História da Faculdade

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o processo seletlvo simplificado para contratação de um docente por

prazo determinado como professor contratado lll (Doutor), em jornada de 12 horas, no Departamento de

História, área de História Antiga da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo,

conforme Edital FFLCH/FLH n'. 017/2019 de 02/07/2019 (Proc.: 2018.1 .4565.8.7).

O Conselho do Departamento de História aprovou "ad referendum" os seguintes nomes para compor a

Comissão Julgadora do presente processo seletivo: Profs. Drs.: Julio Cesar Magalhães de Oliveira (DH /

FFLCH, Doutor, Presidente), Carlos Henrique Babosa Gonçalves (EACH, Associado) e Glaydson José da

Silva (UNIFESP, Associado).

No processo seletivo inscreveram-se os seguintes candidatos: Matheus Treuk Medeiros de Araújo, Jefferson

Ramalho, Lllian de Angelo Laky, Sarah Fernandes Lho de Azevedo e André Rodrigues Bertacchi.

No dia 26 de agosto de 2019, a partir das 08h00, tiveram início os trabalhos com a instalação da Comissão

Julgadora, a determinação do calendário e a elaboração da lista de pontos para a prova escrita e didática. O

candidato Matheus Treuk Medeiros de Araújo não compareceu ao certame. Às 08h30, todos os candidatos

tomaram ciência do calendário de provas e da lista de pontos para a prova escrita, concordando com eles.

Nada mais havendo para tratar. a comissão de seleção encerrou os trabalhos do dia.

No dia 27 de agosto de 2019, às 08h30, teve Inicio a prova ESCRITA. O ponto sorteado foi o n' 03. A prova

obedeceu às regras previstas. 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. Os candidatos Lilian de Angelo Laky e André Rodigues Bertacchi não compareceram à prova escrita. O

Senhor Presidente, Professor Doutor Julio Cesar Magalhães de Oliveira, tendo em vista a desistência dos

dois candidatos, houve por bem reformular o calendário. Os candidatos presentes tomaram ciência da

alteração do calendário e das demais provas.

As 13h30 ocorreu o término da prova, que foi reproduzida em cópias e distribuídas aos membros da

Comissão Julgadora.

As 14h00, ocorreu a leitura da prova escrita do candidato Jefferson Ramalho. As 14h30, o candidato tomou

ciência da lista de pontos para a prova didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto n' 9: A crise

da República Romana e a formação do governo imperial (do século l a.C. ao século l d.C.).

As 15h00, ocorreu a leitura da prova escrita da candidata Sarah Fernandes Lho de Azevedo. As 15h30, a

candidata tomou ciência da lista de pontos para a prova didática e, concordando com a mesma, sorteou o

ponto n' 1 0: Crise, invasões, continuidades e rupturas: o debate sobre a Antiguidade Tardia.
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No dia 28 de agosto de 2019, na sala do CAPH do Prédio de Geografia e História, o presidente da Comissão

de Seleção, Professor Doutor Julgo Cesar Magalhães de Oliveira, verificando a presença de todos os

membros, deu início aos trabalhos.

As 14h30, teve início, em sessão pública, a prova dldática do candidato Jefferson Ramalho. O Senhor

Presidente, Professor Doutor Julgo Cesar Magalhães de Oliveira, após transmitir as instruções referentes à

prova. deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com antecedência de vinte

e quatro horas. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em 48 minutos.

As 15h33, teve início. em sessão pública, a prova didática da candidata Sarah Fernandes Lho de Azevedo.

O Senhor Presidente. Professor Doutor Julio Cesar Magalhães de Oliveira, após transmitir as instruções

referentes à prova, deu a palavra à candidata. que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com

antecedência de vinte e quatro horas. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em 43

minutos

Após a verificação das notas, a Comissão Julgadora, definiu a média final de cada um dos examinadores, que

são as seguintes:

PROF. DR. JULIO CESAR MAGALHÃES DE OLIVEIRA:

Jefferson Ramalho: 5.5 (cinco inteiros e cinco décimos): reprovados Sarah Fernandes Lho de Azevedo: 7

jsete inteiros e zero décimos): aprovada;

PROF. DR. CARLOS HENRIQUE BARBOSA GONÇALVES:

Jefferson Ramalho: 7.0 (sete inteiros e zero décimos): aprovados Sarah Fernandes Lho de Azevedo: 7,0 (sete

Inteiros e zero décimos): aprovadas

PROF.DR.GLAYDSONJOSÉDASILVA:

Jefferson Ramalho: 7.0 (inteiros e zero décimos): aprovados Sarah Fernandes Lho de Azevedo: 7,0 (sete

inteiros e 0 décimos): aprovadas

Em seguida, o Senhor Presidente, proclamou publicamente o resultado: aprovados em I' lugar: Sarah

Fernandes Líno de Azevedol 2' lugar: Jefferson Ramalho e indicou a candidata Sarah Fernandes Lho de

Azevedo para o preenchimento da vaga existente. O referido relatório fará parte integrante do processo

citado e será submetido à apreciação do Conselho Técnico-Administrativo.

HOMOLOGAÇÃO PELO CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, EM SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/10/2019


