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RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE UM 
DOCENTE POR PRAZO DETERMINADO COMO PROFESSOR CONTRATADO III (DOUTOR), EM 
JORNADA DE 12 HORAS, NO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, ÁREA DE TEORIA E 
METODOLOGIA DA HISTÓRIA. CANDIDATOS INSCRITOS: PATRICIA TAVARES RAFFAINI, CAMILA 
RODRIGUES, TIAGO MACHADO DE JESUS, ALBERTO LUIZ SCHNEIDER, YURI MARTINS FONTES 
LEICHSENRING, ANDRÉ SZCZAWLINSKA MUCENIECKS E SILENE FERREIRA CLARO. 
 

De 20 a 23 de julho de 2015, realizou-se, na sala Ilana Blaj do prédio de História 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 História, área de 

Teoria e Metodologia da História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLH nº. 013/2015 de 24/06/2015 (Proc. 

2015.1.1314.8.0). 

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

compor a Comissão Julgadora do presente processo seletivo: Titulares: Profs. Drs. Marco Antonio da 

Silva (DH, Titular), Nelson Schapochnik (FE-USP, Doutor) e Ana Paula Megiani (DH, Doutora). 

Suplentes: Profas. Dras. Ana Maria Camargo (DH, Doutora ), Maria Cristina Wissenbach (DH, 

Doutora) e Maria Antonieta Martines Antonacci (PUC-SP, Doutora).   

No processo seletivo inscreveram-se os seguintes candidatos: Patricia Tavares Raffaini, 

Paulo Fernando de Souza Campos, Camila Rodrigues, Virginia de Almeida Bessa, Tiago Machado de 

Jesus, Alberto Luiz Schneider, Yuri Martins Fontes Leichsenring, André Szczawlinska Muceniecks, 

Silene Ferreira Claro, Igor Renato Machado de Lima e Fabio Cesar Venturini. 

No dia 20/07/2015, a partir das oito 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. Os candidatos Paulo Fernando de Souza Campos e Igor Renato Machado de Lima, 

não compareceram ao certame e os candidatos Virginia de Almeida Bessa e Fabio Cesar Venturini 

manifestaram a sua desistência através de ligação telefônica em 17/07/2015. Às oito horas e quarenta 

e cinco minutos, os demais candidatos tomaram ciência do calendário e da lista de pontos para a prova 

escrita, concordando com ambos.  

No dia 21 de julho de 2015, às 08 horas e trinta minutos, teve início a prova ESCRITA. O 

ponto sorteado foi o nº 10. A prova obedeceu às regras previstas, tendo sido elaborada, conforme 

opção prévia feita pelos candidatos, manuscrita e no computador, obedecendo aos termos dispostos na 

Portaria FFLCH nº 027/2010, publicada em 26/10/2010. 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.  

No dia 22 de julho de 2015, às 08h00 realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata 

Patricia Tavares Raffaini. Às 08 horas e trinta minutos, a candidata tomou ciência da lista de pontos 



para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 09.  Às 09 horas não houve a 

leitura da Prova Escrita da candidata Camila Rodrigues. A candidata não compareceu. Às dez horas 

realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Tiago Machado de Jesus. Às dez horas e trinta 

minutos, o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a 

mesma, sorteou o ponto nº 05. Às onze horas realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato 

Alberto Luiz Schneider. Às onze horas e trinta minutos, o candidato tomou ciência da lista de pontos 

para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 06. Às treze horas realizou-se 

a leitura da Prova Escrita do candidato Yuri Martins Fontes Leichsenring. Às treze horas e trinta 

minutos, o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a 

mesma, sorteou o ponto nº 04. Às quatorze horas ocorreu a leitura da Prova Escrita do candidato 

André Szczawlinska Muceniecks. Às quatorze horas e trinta minutos, o candidato tomou ciência da lista 

de pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 03. Às quinze 

horas, realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Silene Ferreira Claro. Às quinze horas e trinta 

minutos, a candidata tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a 

mesma, sorteou o ponto nº 06.  

Às oito horas e trinta minutos, teve início a prova didática da candidata Patricia Tavares 

Raffaini. O Senhor Presidente, Professor Doutor Marco Antonio 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. Às dez horas e trinta 

minutos, teve início a Prova Didática do candidato Tiago Machado de Jesus. O Senhor Presidente, 

Professor Doutor Marco Antonio 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. Às onze horas e trinta minutos, teve início a 

Prova Didática do candidato Alberto Luiz Schneider. O Senhor Presidente, Professor Doutor Marco 

Antonio 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. Às treze horas e trinta minutos, teve início a Prova Didática do 

candidato Yuri Martins Fontes Leichsenring. O Senhor Presidente, Professor Doutor Marco Antonio 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. Às quatorze horas e trinta minutos, teve início a Prova Didática do candidato 

André Szczawlinska Muceniecks. O Senhor Presidente, Professor Doutor Marco Antonio 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. 

Às quinze horas, teve início a Prova Didática da candidata Silene Ferreira Claro. O Senhor Presidente, 

Professor Doutor Marco Antonio 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.  

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

examinadores, que são as seguintes: Prof. Dr. Marco Antonio da Silva: Patricia Tavares Raffaini: 8,3 



(oito inteiros e três décimos) (Aprovada); Camila Rodrigues: 2,0 (dois inteiros) (Reprovada); Tiago 

Machado de Jesus: 6,8 (seis inteiros e oito décimos) (Reprovado); Alberto Luiz Schneider: 8,8 (oito 

inteiros e oito décimos) (Aprovado); Yuri Martins Fontes Leichsenring: 5,8 (cinco inteiros e oito 

décimos) (Reprovado); André Szczawlinska Muceniecks: 7,8 (sete inteiros e oito décimos) (Aprovado); 

Silene Ferreira Claro: 5,5 (cinco inteiros e cinco décimos) (Reprovada); Prof. Dr. Nelson 

Schapochnik: Patricia Tavares Raffaini: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (Aprovada); Camila 

Rodrigues: 2,0 (dois inteiros) (Reprovada); Tiago Machado de Jesus: 6 (seis inteiros) (Reprovado); 

Alberto Luiz Schneider: 8,3 (oito inteiros e três décimos) (Aprovado); Yuri Martins Fontes Leichsenring: 

5,3 (cino inteiros e três décimos) (Reprovado); André Szczawlinska Muceniecks: 7,5 (sete inteiros e 

cinco décimos) (Aprovado); Silene Ferreira Claro: 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos) (Reprovada); 

Profa. Dra. Ana Paula Megiani: Patricia Tavares Raffaini: 8,8 (oito inteiros e oito décimos) (Aprovada); 

Camila Rodrigues: 2,0 (dois inteiros) (Reprovada); Tiago Machado de Jesus: 7,0 (sete inteiros) 

(Aprovado); Alberto Luiz Schneider: 9,0 (nove inteiros) (Aprovado); Yuri Martins Fontes Leichsenring: 

6,3 (seis inteiros e três décimos) (Reprovado); André Szczawlinska Muceniecks: 8,0 (oito inteiros) 

(Aprovado); Silene Ferreira Claro: 5 (cinco inteiros) (Reprovada).  

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

reprovados os candidatos Camila Rodrigues, Tiago Machado de Jesus, Yuri Martins Fontes 

Leichsenring e Silene Ferreira Claro, e, aprovados Patricia Tavares Raffaini, Alberto Luiz Schneider e 

André Szczawlinska Muceniecks e indicou o candidato Alberto Luiz Schneider para o preenchimento da 

vaga existente. O referido relatório fará parte integrante do processo citado e será submetido à 

apreciação do Conselho Técnico-Administrativo. 

HOMOLOGADO PELO CTA-FFLCH/USP EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 06/08/2015. 


