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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO PARA 
PROFESSOR DOUTOR EM RDIDP, REF.: MS-3, DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS, ÁREA 
DE LÍNGUA E LITERATURA ALEMÃ, DISCIPLINA DE LÍNGUA ALEMÃ. 

 

De 14 a 17/10/2019, com início às 08h00, na sala de Professores do prédio da Administração da 

Faculdade, realizaram-se os trabalhos do concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor no 

Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo, área de Língua e Literatura Alemã, disciplina de Língua Alemã. Edital FFLCH/FLM nº. 

016/2019 de 02/07/2019 (Proc. 2019.1.2520.8.7). 

A Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária realizada em 29/08/2019, ACEITOU as 

inscrições dos candidatos Valéria Sabrina Pereira, Selmo Ribeiro Figueiredo Junior, Bianca Ferrari, Marceli 

Cherchiglia Aquino, Levy da Costa Bastos, Anelise Freitas Pereira Gondar, Elisângela Redel, Sandro 

Figueredo e David Edson Farah no concurso público para provimento de um cargo para Professor Doutor 

do Departamento de Letras Modernas, área de Língua e Literatura Alemã, disciplina de Língua Alemã 

conforme Edital FFLCH/FLM Nº 016/2019 de 02/07/2019 (Proc. nº: 2019.1.2520.8.7). Na mesma sessão 

foram aprovados os seguintes nomes dos membros que comporão a Comissão Julgadora: Titulares: Profs. 

Drs. Tercio Loureiro Redondo (DLM-FFLCH, Doutor, Presidente), Claudia Sibylle Dornbusch (DLM-FFLCH, 

Livre-docente, aposentada), Karin Volobuef (UNESP-Araraquara, Doutora), Rogéria Costa Pereira (UFC, 

Doutora) e Cibele Cecílio de Faria Rozenfeld (UNESP-Araraquara, Doutora). Suplentes: Mônica Ferreira 

Mayrink O'Kuinghttons (DLM-FFLCH, Doutora, Presidente 2), Daniel de Mello Ferraz (DLM-FFLCH, Doutor, 

Presidente 3) e Verena Kewitz (DLCV-FFLCH, Doutora, Presidente 4) e Jean Paul Voerkel (UERJ, Doutor).  

Para o concurso inscreveram-se os candidatos acima mencionados. As candidatas Anelise 

Freitas Pereira Gondar, Bianca Ferrari e Elisângela Redel comunicaram sua desistência por e-mail enviado 

ao Serviço de Apoio Acadêmico.  

No dia 14/10/2019, às 09h00, os demais candidatos tomaram ciência do calendário e da lista da 

prova escrita, concordando com eles. Ato contínuo, a Comissão Julgadora procedeu às arguições do 

memorial dos candidatos, a saber: às 09h15 – Valéria Sabrina Pereira; às 09h45 – Selmo Ribeiro Figueiredo 

Junior; às 10h15 – Marceli Cherchiglia Aquino, às 10h45 – Levy da Costa Bastos; às 11h15 – Sandro 

Figueredo; às 11h50 - David Edson Farah. Todos os candidatos responderam a todas as perguntas que 

lhes foram formuladas. Nada mais havendo a tratar, a Comissão Julgadora atribuiu notas às arguições, em 

seguida encerrou os trabalhos do dia. 

 No dia 15/10/2019, às 09h00, na sala de Treinamento do prédio da Administração desta 

Faculdade, ocorreu o sorteio do ponto para a prova escrita, tendo sido sorteado o ponto nº 3 – “A valência 

em alemão: o verbo e seus complementos”. Ato contínuo, deu-se o início à prova escrita, elaborada em 

computador, exceto um candidato que a elaborou de próprio punho, conforme opção prévia feita pelos 
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candidatos, sendo obedecidos os termos dispostos na Portaria FFLCH nº 008/2017, publicada em 

22/02/2017. Às 14h00, ocorreu o término da Prova Escrita de todos os candidatos.  

Ato contínuo, na sala de Professores do prédio da Administração desta Faculdade, deu-se início 

às Leituras das Provas Escritas. Às 14h30, a candidata Valéria Sabrina Pereira fez a leitura da prova escrita 

e às 15h00 tomou ciência da lista da prova didática, sorteando o ponto nº 10 – Interfaces de mídia com o 

ensino de alemão como língua estrangeira. Às 15h30, o candidato Selmo Ribeiro Figueiredo Junior fez 

a leitura da prova escrita e às 16h00 tomou ciência da lista da prova didática, sorteando o ponto nº 03 – 

”Satzklammer” (parêntese verbal) em alemão. Às 16h30, a candidata Marceli Cherchiglia Aquino fez a 

leitura da prova escrita e às 17h00 tomou ciência da lista da prova didática, sorteando o ponto nº 02 – 

Aspectos morfológicos do alemão: composição e derivação. Às 17h30, o candidato Levy da Costa 

Bastos fez a leitura da prova escrita e às 18h00 tomou ciência da lista da prova didática, sorteando o ponto 

nº 05 – Questões culturais no ensino de alemão como língua estrangeira. Nada mais havendo a tratar, 

os candidatos foram dispensados e a Comissão Julgadora encerrou os trabalhos do dia. 

No dia 16/10/2019 às 09h00, na sala de Professores do prédio da Administração desta Faculdade, 

o candidato Sandro Figueredo fez a leitura da prova escrita e às 09h30 tomou ciência da lista da prova 

didática, sorteando o ponto nº06 – Recepção e produção de textos orais em alemão.  Às 10h00, o 

candidato David Edson Farah fez a leitura da prova escrita e às 10h30 tomou ciência da lista da prova 

didática, sorteando o ponto nº 02 – Aspectos morfológicos do alemão: composição e derivação.   

Às 15h00, teve início, em sessão pública perante a Comissão Julgadora, a Prova Didática da 

candidata Valéria Sabrina Pereira. O Senhor Presidente, Professor Doutor Tercio Loureiro Redondo, após 

transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra à candidata, que passou a discorrer sobre o ponto, 

sorteado com a antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada 

em 45 minutos. Às 16h00, teve início, em sessão pública perante a Comissão Julgadora, a Prova Didática 

do candidato Selmo Ribeiro Figueiredo Junior. O Senhor Presidente, Professor Doutor Tercio Loureiro 

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

discorrer sobre o ponto, sorteado com a antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo 

regulamentar, tendo sido realizada em 40 minutos. Às 17h00, teve início, em sessão pública perante a 

Comissão Julgadora, a Prova Didática da candidata Marceli Cherchiglia Aquino. O Senhor Presidente, 

Professor Doutor Tercio Loureiro Redondo, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra 

à candidata, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com a antecedência regimental. A prova 

obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em 47 minutos. Às 18h00, teve início, em sessão 

pública perante a Comissão Julgadora, a Prova Didática do candidato Levy da Costa Bastos. O Senhor 

Presidente, Professor Doutor Tercio Loureiro Redondo, após transmitir as instruções referentes à prova, 

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

A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em 45 minutos. A Comissão Julgadora 

atribuiu notas as provas e em seguida, encerrou os trabalhos do dia. 
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No dia 17/10/2019, na sala de Concursos do prédio da Administração desta Faculdade, às 09h30, 

teve início, em sessão pública perante a Comissão Julgadora, a Prova Didática do candidato Sandro 

Figueredo. O Senhor Presidente, Professor Doutor Tercio Loureiro Redondo, após transmitir as instruções 

referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com a 

antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em 55 minutos. 

Às 10h30, o candidato David Edson Farah, perante a Comissão Julgadora, comunicou sua desistência 

da realização de sua Prova Didática.  

Ato contínuo, a Comissão Julgadora atribuiu nota às provas e procedeu ao julgamento final do 

concurso. A classificação final, face às médias atribuídas pelos examinadores é a seguinte:  

Prof. Dr. Tercio Loureiro Redondo: Valéria Sabrina Pereira: 8,1 (oito inteiros e um décimo) 

(aprovada); Selmo Ribeiro Figueiredo Junior: 5,3 (cinco inteiros e três décimos) (reprovado); Marceli 

Cherchiglia Aquino: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos) (aprovada e indicada); Levy da Costa Bastos: 6,0 

(seis inteiros) (reprovado); Sandro Figueredo: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovado); David Edson 

Farah: 5,7 (cinco inteiros e sete décimos) (reprovado). 

Profa. Dra. Claudia Sibylle Dornbusch: Valéria Sabrina Pereira: 8,3 (oito inteiros e três décimos) 

(aprovada); Selmo Ribeiro Figueiredo Junior: 6,2 (seis inteiros e dois décimos) (reprovado); Marceli 

Cherchiglia Aquino: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos) (aprovada e indicada); Levy da Costa Bastos: 6,1 

(seis inteiros e um décimo) (reprovado); Sandro Figueredo: 8,4 (oito inteiros e quatro décimos) (aprovado); 

David Edson Farah: 5,8 (cinco inteiros e oito décimos) (reprovado). 

Profa. Dra. Karin Volobuef: Valéria Sabrina Pereira: 8,6 (oito inteiros e seis décimos) (aprovada); 

Selmo Ribeiro Figueiredo Junior: 4,9 (quatro inteiros e nove décimos) (reprovado); Marceli Cherchiglia 

Aquino: 9,4 (nove inteiros e quatro décimos) (aprovada e indicada); Levy da Costa Bastos: 5,7 (cinco 

inteiros e sete décimos) (reprovado); Sandro Figueredo: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovado); 

David Edson Farah: 5,5 (cinco inteiros e cinco décimos) (reprovado). 

Profa. Dra. Rogéria Costa Pereira: Valéria Sabrina Pereira: 8,0 (oito inteiros) (aprovada); Selmo 

Ribeiro Figueiredo Junior: 5,2 (cinco inteiros e dois décimos) (reprovado); Marceli Cherchiglia Aquino: 9,4 

(nove inteiros e quatro décimos) (aprovada e indicada); Levy da Costa Bastos: 5,8 (cinco inteiros e oito 

décimos) (reprovado); Sandro Figueredo: 8,3 (oito inteiros e três décimos) (aprovado); David Edson Farah: 

5,5 (cinco inteiros e cinco décimos) (reprovado). 

Profa. Dra. Cibele Cecílio de Faria Rozenfeld: Valéria Sabrina Pereira: 8,0 (oito inteiros) 

(aprovada); Selmo Ribeiro Figueiredo Junior: 5,1 (cinco inteiros e um décimo) (reprovado); Marceli 

Cherchiglia Aquino: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos) (aprovada e indicada); Levy da Costa Bastos: 5,6 

(cinco inteiros e seis décimos) (reprovado); Sandro Figueredo: 8,0 (oito inteiros) (aprovado); David Edson 

Farah: 4,7 (cinco inteiros e sete décimos) (reprovado). 
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Após a verificação das notas e médias, a Comissão Julgadora reprovou os candidatos Selmo 

Ribeiro Figueiredo Junior, Levy da Costa Bastos, David Edson Farah e aprovou os candidatos Valéria 

Sabrina Pereira, Marceli Cherchiglia Aquino e Sandro Figueredo e indicou a Professora Doutora MARCELI 

CHERCHIGLIA AQUINO para o preenchimento da vaga existente. O referido relatório será submetido à 

apreciação da Congregação. 

 

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de 31 de outubro de 2019. 
 


