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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 LINGUÍSTICA, ÁREA DE HISTORIOGRAFIA 
LINGUÍSTICA. CANDIDATOS INSCRITOS: JORGE VIANA DE MÓRAES E CAROLINA 
LINDENBERG LEMOS. 
 

De 19 a 21 de janeiro de 2016, realizou-se, no prédio de Letras desta Faculdade, o processo 
seletivo para contratação de 01 docente por prazo determinado como Professor Contratado III (Doutor), 
em jornada de 12 horas, no Departamento de Linguística, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, área de Historiografia Linguística. Edital FFLCH/FLL /n.º 
019/2015 (Proc.: 2015.1.4066.8.8). 

O Conselho do Departamento de Linguística aprovou “ad referendum” os seguintes nomes 
para compor a Comissão Julgadora do presente processo seletivo: Titulares: Profs. Drs. Waldemar 
Ferreira Netto  (DLCV-FFLCH, Titular, Presidente), Ana Paula Scher (DL-FFLCH, Doutora) e Elizabeth 
Harkot  de la Taille  (DLM- FFLCH, Livre-Docente). Suplente: Profa. Dra. Lusine Yeghiazaryan (DLO-
FFLCH, Doutora). 

Para o processo seletivo inscreveram-se os seguintes candidatos: Jorge Viana de Móraes e 
Carolina Lindenberg Lemos. 

No dia 19 de janeiro de 2016, 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 tomaram ciência do calendário e da lista de pontos para 
a prova escrita, concordando com ambos.  

No dia 20 de janeiro de 2016, às 09 horas, teve início a prova ESCRITA. O ponto sorteado foi 
o nº 4 – “Competência Linguística”. 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 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 quatorze horas ocorreu o término da prova, que foi 
reproduzida em cópias e distribuída aos membros da Comissão Julgadora.  

Às quatorze horas e trinta minutos realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Jorge 
Viana de Móraes. Às quinze horas, o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática 
e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 9 – “Elementos de análise sintática”. Às quinze horas 
e trinta minutos realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Carolina Lindenberg Lemos. Às 
dezesseis horas, a candidata tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando 
com a mesma, sorteou o ponto nº 6 – “Teoria semiótica”. 

No dia 21 de janeiro de 2016, às quinze horas, teve início a prova didática do candidato Jorge 
Viana de Móraes. O Senhor Presidente, Professor Doutor Waldemar Ferreira Netto, 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 46 minutos e 39 segundos. Às dezesseis horas, teve início a prova didática da 
candidata Carolina Lindenberg Lemos. O Senhor Presidente, Professor Doutor Waldemar Ferreira 
Netto, 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 45 minutos e 30 segundos. 

Após a verificação das notas, a Comissão Julgadora, definiu a média final de cada um dos 
examinadores, que são as seguintes: Prof. Dr. Waldemar Ferreira Netto: Jorge Viana de Móraes: 6,4 



(seis inteiros e quatro décimos) (reprovado); Carolina Lindenberg Lemos: 9,3 (nove inteiros e três 
décimos) (aprovada e indicada): Profa. Dra. Ana Paula Scher: Jorge Viana de Móraes: 6,3 (seis 
inteiros e três décimos) (reprovado); Carolina Lindenberg Lemos: 8,8 (oito inteiros e oito décimos) 
(aprovada e indicada); Profa. Dra. Elisabeth Harkot de la Taille: Jorge Viana de Móraes: 6,4 (seis 
inteiros e quatro décimos) (reprovado); Carolina Lindenberg Lemos: 9,3 (nove inteiros e três décimos) 
(aprovada e indicada). 

Em seguida, o Senhor Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual foi aprovada 
e indicada a candidata CAROLINA LINDENBERG LEMOS 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 DA FFLCH-USP EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/02/2016. 

 


