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FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
 
COMUNICADO/HOMOLOGAÇAO 
 
RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE UM DOCENTE POR 
PRAZO DETERMINADO NO DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS, 
ÁREA DE LITERATURA BRASILEIRA, DISCIPLINA DE LITERATURA BRASILEIRA III e IV. 
CANDIDATOS INSCRITOS: CARLOS FREDERICO BARRERE MARTIM, VERA LUCIA GRANDO, 
LARISSA COSTA DA MATA, MARCOS LEMOS FERREIRA DOS SANTOS, GIULIANO LELLIS 
ITO SANTOS, LUISA DE AGUIAR DESTRI, LUCIUS PROVASE, TIAGO LEITE COSTA, DJALMA 
ESPEDITO DE LIMA, TATIANA MARIA LONGO DOS SANTOS E NOGUEIRA FIGUEIREDO, 
CHRISTIAN RODRIGUES FISCHGOLD, EMMANUEL SANTIAGO, FABIO WEINTRAUB, 
GABRIELA MANDUCA FERREIRA, ANA CAROLINA SÁ TELES, JÁDER VANDERLEI MUNIZ DE 
SOUZA, MARISE SOARES HANSEN, LÍGIA RODRIGUES BALISTA, ÉRICO COELHO DE MELO, 
MARINA DAMASCENO DE SÁ, JOÃO FÁBIO BITTENCOURT, MANUELLA MIKI SOUZA 
ARAUJO, THAIS CHANG WALDMAN.  
De 07 a 10 de janeiro de 2019, realizou-se, nas salas 168 e 261 do prédio da Faculdade de Letras, 
o processo seletivo simplificado para contratação de um docente por prazo determinado como 
professor contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas, no Departamento de Letras Clássicas e 
Vernáculas, área de Literatura Brasileira, disciplina de Literatura Brasileira III e IV da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLC 
nº. 017/2018 de 01.12.2018 (Proc. 18.1.4468.8.1). 
Foram indicados ad-referendum do CTA os seguintes nomes para compor a Comissão Julgadora do 
presente processo seletivo: Titulares: Profs. Drs. Ricardo Souza de Carvalho (DLCV-FFLCH, 
Doutor-Presidente), Mariza Werneck (PUC-SP, Doutora) e Jean-Pierre Chauvin (ECA-USP, Doutor). 
Suplentes: Profs. Drs. Priscila Loyde Gomes Figueiredo (DLCV-FFLCH, Doutora), Fernando Paixão 
(IEB-USP, Doutor) e Lúcia Granja (Letras - Unesp, Doutora).  
Foram aprovados ad-referendum do CTA as inscrições dos seguintes candidatos: Carlos Frederico 
Barrere Martim, Vera Lucia Grando, Larissa Costa da Mata, Marcos Lemos Ferreira dos Santos, 
Giuliano Lellis Ito Santos, Luisa de Aguiar Destri, Lucius Provase, Tiago Leite Costa, Djalma 
Espedito de Lima, Tatiana Maria Longo dos Santos e Nogueira Figueiredo, Christian Rodrigues 
Fischgold, Emmanuel Santiago, Fabio Weintraub, Gabriela Manduca Ferreira, Ana Carolina Sá 
Teles, Jáder Vanderlei Muniz de Souza, Marise Soares Hansen, Lígia Rodrigues Balista, Érico 
Coelho de Melo, Marina Damasceno de Sá, João Fábio Bittencourt, Manuella Miki Souza Araujo e 
Thais Chang Waldman. E indeferida a inscrição do candidato Lindberg Souza Campos Filho por não 
atender o inciso III do item 2 do Edital – “Prova de que é portador do título de doutor, outorgado ou 
reconhecido pela USP ou de validade nacional”. 
No dia 07 de janeiro de 2019, a partir das 09 horas, 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. Às 09 horas e 15 minutos os candidatos Carlos Frederico Barrere Martim, Vera 
Lucia Grando, Larissa Costa da Mata, Marcos Lemos Ferreira dos Santos, Giuliano Lellis Ito Santos, 
Luisa de Aguiar Destri, Lucius Provase, Djalma Espedito de Lima, Tatiana Maria Longo dos Santos 
e Nogueira Figueiredo, Emmanuel Santiago, Fabio Weintraub, Ana Carolina Sá Teles, Jáder 
Vanderlei Muniz de Souza, Marise Soares Hansen, Lígia Rodrigues Balista, Érico Coelho de Melo e 
João Fábio Bittencourt tomaram ciência do calendário e da lista de pontos para a prova escrita, 
concordando com eles. Os candidatos Tiago Leite Costa, Christian Rodrigues Fischgold, Gabriela 
Manduca Ferreira, Marina Damasceno De Sá, Manuella Miki Souza Araujo, Thais Chang Waldman 
não compareceram.  
No dia 08 de janeiro de 2019, às 9 horas e 15 minutos, teve início a prova ESCRITA. O ponto 
sorteado foi o nº 09 - “O Ateneu, de Raul Pompeia”. As candidatas: Lígia Rodrigues Balista e Luisa 
de Aguiar Destri comunicaram por escrito sua desistência de participar do certame logo após o 
sorteio do ponto. A prova obedeceu às regras previstas, tendo sido elaborada, conforme opção 
prévia feita pelos candidatos, no computador, obedecendo aos termos dispostos na Portaria FFLCH 
nº 008/2017, publicada em 22.02.2017. Os candidatos Fabio Weintraub, João Fábio Bittencourt, 
Larissa Costa da Mata, Lucius Provase e Jáder Vanderlei Muniz de Souza não compareceram. 
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 
14 horas e 15 minutos ocorreu o término da prova, que foi reproduzida em cópias e distribuída aos 
membros da Comissão Julgadora. Ato contínuo, a comissão de seleção organizou um novo 
calendário geral de provas em decorrência da desistência dos candidatos listado acima. 
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Às 15 horas realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Ana Carolina Sá Teles. Às 15 horas 
e 35 minutos a candidata tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando 
com a mesma, sorteou o ponto nº. 4 – “A poesia de Álvares de Azevedo”.Às 16 horas realizou-se a 
leitura da Prova Escrita do candidato Carlos Frederico Barrere Martim. Às 16 horas e 35 minutos o 
candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, 
sorteou o ponto nº. 2 – “Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida”. Às 
17 horas realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Djalma Espedito de Lima. Às 17 horas e 
35 minutos o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com 
a mesma, sorteou o ponto nº. 02 - “Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de 
Almeida”. Às 18 horas realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Emmanuel Santiago. Às 
18 horas e 35 minutos o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, 
concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 05 – “A poesia de Castro Alves”. Às 19 horas 
realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Érico Coelho de Melo. Às 19 horas e 35 minutos 
o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, 
sorteou o ponto nº. 09 - ”A prosa de Lima Barreto”. 
No dia 09 de janeiro de 2019, às 9 horas realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Giuliano 
Lellis Ito Santos. Às 9 horas e 30 minutos o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova 
Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 05 - ”A poesia de Castro Alves”. Às 10 
horas realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Marcos Lemos Ferreira dos Santos. Às 10 
horas e 30 minutos o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, 
concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 02 - ” Memórias de um Sargento de Milícias, de 
Manuel Antônio de Almeida”. Às 13 horas realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Marise 
Soares Hansen. Às 13 horas e 30 minutos a candidata tomou ciência da lista de pontos para a 
Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 10 - ”A poesia de Cruz e Sousa”. 
Às 14 horas realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Vera Lucia Grando. Às 14 horas e 
30 minutos a candidata tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com 
a mesma, sorteou o ponto nº. 09 - ”A prosa de Lima Barreto”. Às 15 horas realizou-se a leitura da 
Prova Escrita da candidata Tatiana Maria Longo dos Santos e Nogueira Figueiredo. Às 15 horas e 
30 minutos a candidata tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com 
a mesma, sorteou o ponto nº. 02 - ”Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de 
Almeida”. Às 15 horas e 35 minutos, teve início a Prova Didática da candidata Ana Carolina Sá 
Teles. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ricardo Souza de Carvalho, 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 46 minutos. Às 16 horas e 35 minutos, teve início a Prova Didática do candidato Carlos 
Frederico Barrere Martim. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ricardo Souza de Carvalho, 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 44 minutos. Às 17 horas e 35 minutos, teve início a Prova Didática do candidato 
Djalma Espedito de Lima. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ricardo Souza de Carvalho, 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 50 minutos. Às 18 horas e 35 minutos, teve início a Prova Didática do candidato 
Emmanuel Santiago. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ricardo Souza de Carvalho, 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 48 minutos. Às 19 horas e 35 minutos, teve início a Prova Didática do candidato 
Érico Coelho Melo. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ricardo Souza de Carvalho, 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 44 minutos. 
No dia 10 de janeiro de 2019, às 9 horas e 30 minutos, teve início a Prova Didática do candidato 
Giuliano Lellis Ito Santos. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ricardo Souza de Carvalho, 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 53 minutos. Às 10 horas e 30 minutos, teve início a Prova Didática do candidato 
Marcos Lemos Ferreira dos Santos. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ricardo Souza de 
Carvalho, 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 45 minutos. Às 13 horas e 30 minutos, teve início a Prova 
Didática da candidata Marise Soares Hansen. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ricardo 
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Souza de Carvalho, 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 43 minutos. Às 14 horas e 30 minutos, teve início a Prova 
Didática da candidata Vera Lucia Grando. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ricardo Souza de 
Carvalho, 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 56 minutos. Às 15 horas e 30 minutos, teve início a Prova 
Didática da candidata Tatiana Maria Longo dos Santos e Nogueira Figueiredo. O Senhor 
Presidente, Professor Doutor Ricardo Souza de Carvalho, 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 56 minutos. 
Após a verificação das notas, a Comissão Julgadora, definiu a média final de cada um dos 
examinadores, que são as seguintes: Professores Doutores: Ricardo Souza de Carvalho: Carlos 
Frederico Barrere Martim (7,2 – sete inteiros e dois décimos) aprovado, Vera Lucia Grando (2,0 – 
dois inteiros) reprovada, Marcos Lemos Ferreira dos Santos (8,2 – oito inteiros e dois décimos) 
aprovado, Giuliano Lellis Ito Santos (6,0 – seis inteiros) reprovado, Djalma Espedito de Lima (6,5 – 
seis inteiros e cinco décimos) reprovado, Tatiana Maria Longo dos Santos e Nogueira Figueiredo 
(6,2 – seis inteiros e dois décimos) reprovada, Emmanuel Santiago (7,5 – sete inteiros e cinco 
décimos) aprovado, Ana Carolina Sá Teles (6,0 – seis inteiros) reprovada, Marise Soares Hansen 
(8,5 – oito inteiros e cinco décimos) aprovada e indicada, Érico Coelho de Melo (8,0 – oito inteiros) 
aprovado; Mariza Martins Furquim Werneck: Carlos Frederico Barrere Martim (7,0 – sete inteiros) 
aprovado, Vera Lucia Grando (2,2 – dois inteiros e dois décimos) reprovada, Marcos Lemos Ferreira 
dos Santos (8,0 – oito inteiros) aprovado, Giuliano Lellis Ito Santos (6,7 – seis inteiros e sete 
décimos) reprovado, Djalma Espedito de Lima (6,2 – seis inteiros e dois décimos) reprovado, 
Tatiana Maria Longo dos Santos e Nogueira Figueiredo (6,5 – seis inteiros e cinco décimos) 
reprovada, Emmanuel Santiago (7,2 – sete inteiros e dois décimos) aprovado, Ana Carolina Sá 
Teles (6,0 – seis inteiros) reprovada, Marise Soares Hansen (8,5 – oito inteiros e cinco décimos) 
aprovada e indicada, Érico Coelho de Melo (7,7 – sete inteiros e sete décimos) aprovado; Jean-
Pierre Chauvin: Carlos Frederico Barrere Martim (7,0 – sete inteiros) aprovado, Vera Lucia Grando 
(2,5 – dois inteiros e cinco décimos) reprovada, Marcos Lemos Ferreira dos Santos (8,0 – oito 
inteiros) aprovado, Giuliano Lellis Ito Santos (6,5 – seis inteiros e cinco décimos) reprovado, Djalma 
Espedito de Lima (6,7 – seis inteiros e sete décimos) reprovado, Tatiana Maria Longo dos Santos e 
Nogueira Figueiredo (6,2 – seis inteiros e dois décimos) reprovada, Emmanuel Santiago (7,2 – sete 
inteiros e dois décimos) aprovado, Ana Carolina Sá Teles (6,2 – seis inteiros e dois décimos) 
reprovada, Marise Soares Hansen (8,6 – oito inteiros e seis décimos) aprovada e indicada, Érico 
Coelho de Melo (7,7 – sete inteiros e sete décimos) aprovado.  
Em seguida, o Senhor Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual foram aprovados os 
candidatos: Marise Soares Hansen em primeiro lugar, Marcos Lemos Ferreira dos Santos em 
segundo lugar, Érico Coelho de Melo em terceiro lugar, Emmanuel Santiago em quarto lugar, Carlos 
Frederico Barrere Martim em quinto lugar e indicada para o preenchimento da vaga existente, a 
candidata MARISE SOARES HANSEN. 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 extraordinária de 14 de fevereiro 
de 2019. 

  


