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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE DOIS DOCENTES POR 

PRAZO DETERMINADO, EM JORNADA DE 12 (DOZE) HORAS SEMANAIS 

DE TRABALHO, JUNTO AO DEPARTAMENTO HISTÓRIA, ÁREA DE 

HISTÓRIA MODERNA. CANDIDATOS INSCRITOS: PAULO TADEU DE 

MORAIS, EDUARDO HOLDERLE PERUZZO, TARCÍSIO DE SOUZA 

GASPAR, PABLO OLLER MONT SERRATH, LUCIANA CORTS MENDES E 

MARINA JULIANA DE OLIVEIRA SOARES. 

 

De 29  a 31 de outubro de 2019, realizou-se, na sala do CAPH do prédio de Geografia e História 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o processo seletivo simplificado para contratação 

de dois docentes por prazo determinado como professor contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas, 

no Departamento de História, área de História Moderna da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLH nº. 018/2019 de 02/07/2019 (Proc.: 

2018.1.4459.8.2). 

O Conselho do Departamento de História aprovou “ad referendum” os seguintes nomes para 

compor a Comissão Julgadora do presente processo seletivo: Profs. Drs. Adone Agnolin (DH / FFLCH, 

Livre-docente, Presidente), Bruno Guilherme Feitler (UNIFESP, Doutor) e Marcos Antonio Lopes Veiga 

(Colégio Mary Ward/Capes, Doutor). 

No processo seletivo inscreveram-se os seguintes candidatos: Paulo Tadeu de Morais, Eduardo 

Holderle Peruzzo, Tarcísio de Souza Gaspar, Pablo Oller Mont Serrath, Luciana Corts Mendes e Marina 

Juliana de Oliveira Soares. 

No dia 29 de outubro de 2019, a partir das 09h00, 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. Os candidatos Paulo Tadeu de Morais e Tarcísio de Souza Gaspar não compareceram ao 

certame. Às 09h30, todos os candidatos tomaram ciência do calendário de provas e da lista de pontos para 

a prova escrita, concordando com eles.  

No dia 30 de outubro de 2019, considerando a inexistência de qualquer restrição aos direitos e 

interesses dos candidatos, houve a reformulação do calendário de provas. Às 09h45, teve início a prova 

ESCRITA. O ponto sorteado foi o nº 06 – O Estado Moderno. 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.  

Às 14h45 ocorreu o término da prova, que foi reproduzida em cópias e distribuídas aos membros 

da Comissão Julgadora.  

Às 15h30, na Sala CAPH do Prédio de Geografia e História, ocorreu a leitura da prova escrita do 

candidato Eduardo Holderle Peruzzo. Às 16h00, o candidato tomou ciência da lista de pontos para a prova 



didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 1: A Época Moderna: discussão cronológica e 

conceitual;  

Às 16h30, ocorreu a leitura da prova escrita do candidato Pablo Oller Mont Serrath. Às 17h00, o 

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

ponto nº 7: A Crise do século XVII.  

Às 17h30, ocorreu a leitura da prova escrita da candidata Luciana Corts Mendes. Às 18h00, a 

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

ponto nº 8: As Revoluções Inglesas do século XVII.  

Às 18h30, ocorreu a leitura da prova escrita da candidata Marina Juliana de Oliveira Soares. Às 

19h00, a candidata tomou ciência da lista de pontos para a prova didática e, concordando com a mesma, 

sorteou o ponto nº 2: Europeus e não-europeus diante da Ideia de Europa.  

No dia 31 de outubro de 2019, na sala do CAPH do Prédio de Geografia e História, o presidente 

da Comissão de Seleção, Professor Doutor Adone Agnolin, verificando a presença de todos os membros, 

deu início aos trabalhos.  

Às 16h00, teve início, em sessão pública, a prova didática do candidato Eduardo Holderle 

Peruzzo. O Senhor Presidente, Professor Doutor Adone Agnolin, 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 58 minutos.   

Às 17h00, teve início, em sessão pública, a prova didática do candidato Pablo Oller Mont Serrath. 

O Senhor Presidente, Professor Doutor Adone Agnolin, 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.  

Às 18h00, teve início, em sessão pública, a prova didática da candidata Luciana Corts Mendes. 

O Senhor Presidente, Professor Doutor Adone Agnolin, 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 41 minutos.  

Às 19h00, teve início, em sessão pública, a prova didática da candidata Marina Juliana de 

Oliveira Soares. O Senhor Presidente, Professor Doutor Adone Agnolin, 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 

40 minutos.  

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

examinadores, que são as seguintes:  

 Prof. Dr. Adone Agnolin:  

Eduardo Holderle Peruzzo: 7 (sete inteiros): aprovado e indicado; Pablo Oller Mont Serrath: 9,5 (nove 

inteiros e cinco décimos): aprovado e indicado; Luciana Corts Mendes: 2 (dois inteiros): Reprovada; Marina 

Juliana de Oliveira Soares: 4 (quatro inteiros): reprovada.  



  

Prof. Dr. Bruno Guilherme Feitler 

Eduardo Holderle Peruzzo: 7 (sete inteiros): aprovado e indicado; Pablo Oller Mont Serrath: 9,5 (nove 

inteiros e cinco décimos): aprovado e indicado; Luciana Corts Mendes: 3 (três inteiros): reprovada; Marina 

Juliana de Oliveira Soares: 5 (cinco inteiros): reprovada.  

 Prof. Dr. Marcos Antonio Lopes Veiga:  

Eduardo Holderle Peruzzo: 7,9 (sete inteiros e nove décimos): aprovado e indicado; Pablo Oller Mont 

Serrath: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos): aprovado e indicado; Luciana Corts Mendes: 4 (quatro inteiros): 

reprovada; Marina Juliana de Oliveira Soares: 4,9 (quatro inteiros e nove décimos): reprovada.  

 

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

candidatos Luciana Corts Mendes e Marina Juliana de Oliveira Soares, aprovados em 1º lugar: Pablo Oller 

Mont Serrath; 2º lugar: Eduardo Holderle Peruzzo e indicou os candidatos Pablo Oller Mont Serrath e 

Eduardo Holderle Peruzzo para o preenchimento das vagas existentes. O referido relatório fará parte 

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

 

HOMOLOGADO PELO CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 

07/11/2019. 

 


