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RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 (UM) DOCENTE POR 
PRAZO DETERMINADO, PROFESSOR CONTRATADO III (DOUTOR), EM JORNADA DE 12 HORAS 
SEMANAIS DE TRABALHO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS, 
ÁREA DE FILOLOGIA E LÍNGUA PORTUGUESA, DISCIPLINA INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA II. CANDIDATOS INSCRITOS: PROFESSORES DOUTORES VILMA DE FÁTIMA SOARES, 
RENATA PALUMBO, JORGE VIANA DE MORAES, RENATA FERREIRA MUNHOZ, LIGIA MARA BOIN 
MENOSSI DE ARAÚJO, LUIZ ROSALVO COSTA, DIVA CLEIDE CALLES, MONICA NARDY MARZAGÃO 
SILVA, ANA MARIA RIBEIRO DE JESUS, RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOARES, SAUL CABRAL GOMES 
JUNIOR E PRISCILLA BARBOSA RIBEIRO. 
 
 
 

De 12 a 15 de setembro de 2016, realizou-se, no prédio de Letras da Faculdade, 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 da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, área Filologia e Língua Portuguesa, 

disciplina Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa II, Edital FLC n.º 008/2016, de 03/09/2016 

(Procs.:2016.1.1914.8.9). 

Foram indicados “ad referendum” do Conselho do Departamento de Letras Clássicas e 

Vernáculas e da Congregação da FFLCH-USP os seguintes nomes para compor a Comissão Julgadora 

do presente processo seletivo: Titulares: Profs. Drs. Luiz Antônio da Silva (DLCVFFLCH, Doutor- 

Presidente),  Valdir Heitor Barzotto (FE/USP, Livre-Docente) e Sandro Luis da Silva (UNIFESP, Doutor). 

Para o processo seletivo inscreveram-se os candidatos acima mencionados.  

No dia 12 de setembro, às oito horas, na Sala 264, tiveram início os trabalhos com a instalação 

da Comissão Julgadora, a determinação do calendário da 1ª fase e a elaboração da lista de pontos para a 

prova escrita. A candidata Renata Palumbo não compareceu ao início do certame.  

Às oito horas e trinta minutos todos os candidatos presentes tomaram ciência do calendário e da 

lista de pontos para a Prova Escrita, concordando com ambos.  

No dia 13 de setembro de 2016, as candidatas Mônica Nardy Mazagão Silva, Rita de Cássia da 

Silva Soares e Priscilla Barbosa Ribeiro não compareceram para o sorteio do ponto da prova escrita e 

realização da mesma. Às oito horas e trinta minutos, na Sala 168,  os demais candidatos submeteram-se 

à prova ESCRITA (eliminatória), prevista para a 1ª. fase, dentro do calendário estabelecido pela 

Comissão Julgadora. O ponto sorteado foi o nº 04  “Perspectiva textual-interativa”. A prova obedeceu às 

regras previstas, tendo sido elaborada em computador e/ou em papel, conforme opção prévia feita pelos 

candidatos, de acordo com os termos dispostos na Portaria FFLCH nº 027/2010, publicada em 

25/10/2010. 

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 treze 

horas e trinta minutos ocorreu o término da prova, que foi reproduzida em cópias e distribuída aos 

membros da Comissão Julgadora. 

Às catorze horas realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Vilma de Fatima Soares. Às 

catorze horas e trinta minutos realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Jorge Viana de Moraes. 

Às quinze horas realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Renata Ferreira Munhoz. Às quinze 

horas e trinta minutos realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Ligia Mara Boin Menossi de 

Araujo. Às dezesseis horas realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Luiz Rosalvo Costa. Às 



dezesseis horas e trinta minutos realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Diva Cleide Calles. 

Às dezessete horas realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Ana Maria Ribeiro de Jesus. Às 

dezessete horas e trinta minutos realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Saul Cabral Gomes 

Júnior. 

Terminada a leitura de todos os candidatos, o Senhor Presidente declarou publicamente a média 

final de cada um dos examinadores, sendo elas: Professor Doutor Luiz Antônio da Silva: Vilma de 

Fátima Soares: 3,5 (três inteiros e cinco décimos) (Reprovada), Jorge Viana De Moraes: 8,5 (oito inteiros 

e cinco décimos) (Aprovado), Renata Ferreira Munhoz: 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) (Aprovada), 

Ligia Mara Boin Menossi de Araújo: 9,0 (nove inteiros) (Aprovada), Luiz Rosalvo Costa: 9,5 (nove inteiros 

e cinco décimos) (Aprovado), Diva Cleide Calles: 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos) (Reprovada), Ana 

Maria Ribeiro de Jesus: 5,0 (cinco inteiros) (Reprovada) e Saul Cabral Gomes Junior: 5,0 (cinco inteiros) 

(Reprovado).  Professor Doutor Valdir Heitor Barzotto Vilma de Fátima Soares: 3,0 (três inteiros) 

(Reprovada), Jorge Viana De Moraes: 8,0 (oito inteiros) (Aprovado), Renata Ferreira Munhoz: 7,0 (sete 

inteiros) (Aprovada), Ligia Mara Boin Menossi de Araújo: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (Aprovada), 

Luiz Rosalvo Costa: 9,0 (nove inteiros) (Aprovado), Diva Cleide Calles: 3,0 (três inteiros) (Reprovada), 

Ana Maria Ribeiro de Jesus: 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos) (Reprovada) e Saul Cabral Gomes 

Junior: 4,0 (quatro inteiros) (Reprovado).   Professor Doutor Sandro Luis da Silva: Vilma de Fátima 

Soares: 4,0 (quatro inteiros) (Reprovada), Jorge Viana De Moraes: 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) 

(Aprovado), Renata Ferreira Munhoz: 7,0 (sete inteiros) (Aprovada), Ligia Mara Boin Menossi de Araújo: 

8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (Aprovada), Luiz Rosalvo Costa: 9,0 (nove inteiros) (Aprovado), Diva 

Cleide Calles: 4,0 (quatro inteiros) (Reprovada), Ana Maria Ribeiro de Jesus: 5,0 (cinco inteiros) 

(Reprovada) e Saul Cabral Gomes Junior: 5,0 (cinco inteiros) (Reprovado).   

Diante do exposto, os candidatos Vilma de Fátima Soares Araujo, Diva Cleide Calles, Ana Maria 

Ribeiro de Jesus e Saul Gomes Júnior foram reprovados; e foram habilitados para concorrer à segunda 

fase, os seguintes candidatos: Jorge Viana de Moraes, Renata Ferreira Munhoz, Ligia Mara Boin Menossi 

de Araujo e Luiz Rosalvo Costa.   

Os candidatos Renata Palumbo, Mônica Nardy Mazagão Silva, Rita de Cássia da Silva Soares e 

Priscilla Barbosa Ribeiro foram considerados desistentes, conforme notificados no cronograma de prova 

para a 1ª fase,  a necessidade de seu comparecimento para a proclamação pública do resultado e 

conhecimento do calendário. Os demais candidatos tomaram ciência do calendário da 2ª fase (Prova 

Didática). 

No dia 14 de setembro de 2016, na Sala 264, conforme calendário estabelecido pela Comissão 

Julgadora, iniciaram-se as atividades da segunda fase. Às oito horas, o candidato Jorge Viana de Moraes 

tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 

06 “Tópico discursivo” . Às nove horas, a candidata Renata Ferreira Munhoz tomou ciência da lista de 

pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 01 “Oralidade e 

letramento”. Às dez horas, a candidata Ligia Mara Boni Menossi de Araujo tomou ciência da lista de 

pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 09 “Referenciação”. Às 

onze horas, o candidato Luiz Rosalvo Costa tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, 

concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 08 “Processos de reformulação”.  

No dia 15 de setembro de 2016, às oito horas, na Sala 267, realizou-se, em sessão pública, a 

Prova Didática do candidato Jorge Viana de Moraes. O Senhor Presidente, Professor Doutor Luiz Antônio 

da Silva, 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 efetuada em 48  minutos. Às nove horas realizou-se, em sessão pública, a 

Prova Didática da candidata Renata Ferreira Munhoz,  O Senhor Presidente, Professor Doutor Luiz 

Antônio da Silva, 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 efetuada em 54  minutos. Às dez horas realizou-se, em sessão pública, a 

Prova Didática da candidata Ligia Mara Boin Menossi de Araujo,  O Senhor Presidente, Professor Doutor 

Luiz Antônio da Silva, 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 efetuada em 44  minutos. Às onze horas  realizou-se, em sessão 

pública, a Prova Didática do candidato Luiz Rosalvo Costa. O Senhor Presidente, Professor Doutor Luiz 

Antônio da Silva, 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 efetuada em 49 minutos 

Após o término das provas didáticas, a Comissão julgadora, procedeu ao resultado final, face às 

médias atribuídas pelos examinadores, é o seguinte:  Professor Doutor Luiz Antônio da Silva: Jorge 

Viana De Moraes: 6,75 (seis inteiros e setenta e cinco décimos) (Reprovado), Renata Ferreira Munhoz: 

5,75  (cinco inteiros e setenta e cinco décimos) (Reprovada), Ligia Mara Boin Menossi de Araújo: 8,75 

(oito inteiros e setenta e cinco décimos) (Aprovada), Luiz Rosalvo Costa: 9,0 (nove inteiros) (Aprovado). 

Professor Doutor Valdir Heitor Barzotto: Jorge Viana De Moraes: 6,75 (seis inteiros e setenta e cinco 

décimos) (Reprovado), Renata Ferreira Munhoz: 5,75  (cinco inteiros e setenta e cinco décimos) 

(Reprovada), Ligia Mara Boin Menossi de Araújo: 8,75 (oito inteiros e setenta e cinco décimos) 

(Aprovada), Luiz Rosalvo Costa: 9,0 (nove inteiros) (Aprovado).   Professor Doutor Sandro Luis da 

Silva: Jorge Viana De Moraes: 6,75 (seis inteiros e setenta e cinco décimos) (Reprovado), Renata 

Ferreira Munhoz: 5,75  (cinco inteiros e setenta e cinco décimos) (Reprovada), Ligia Mara Boin Menossi 

de Araújo: 8,75 (oito inteiros e setenta e cinco décimos) (Aprovada), Luiz Rosalvo Costa: 9,0 (nove 

inteiros) (Aprovado).   

Diante do exposto, após a verificação das notas e médias, o presidente da Comissão Julgadora 

proclamou o resultado final, no qual considerou reprovados os candidatos Jorge Viana de Moraes e 

Renata Ferreira Munhoz; aprovados os candidatos Ligia Mara Boin Menossi de Araujo e Luiz Rosalvo 

Costa e indica o nome de Luiz Rosalvo Costa para o preenchimento da vaga existente. O referido 

relatório fará parte integrante do processo citado e será submetido à apreciação da Congregação. 

 

HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH-USP, EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/09/2016. 

 

 


