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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE UM 

CARGO DE PROFESSOR DOUTOR, REF. MS-3, EM RDIDP, NO DEPARTAMENTO 

DE LETRAS MODERNAS, ÁREA DE LÍNGUA ESPANHOLA E LITERATURAS 

ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANA, DISCIPLINA DE LÍNGUA ESPANHOLA. 

CANDIDATOS INSCRITOS: BENIVALDO JOSÉ DE ARAÚJO JÚNIOR E 

EGISVANDA ISYS DE ALMEIDA SANDES. 

 
De 03 a 05 de fevereiro de 2015, realizou-se no prédio da Administração da Faculdade, o 

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 

Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, disciplina de Língua Espanhola. Edital 

FFLCH/FLM nº 010/2014 de 31/10/2014 (Proc. 2012.1.3334.8.6). 

Ao citado concurso inscreveram-se os candidatos Benivaldo José de Araújo Júnior e 

Egisvanda Isys de Almeida Sandes. A Congregação, em reunião de 18 de dezembro de 2014, aceitou o 

pedido de inscrição de todos os candidatos, bem como aprovou os nomes das Professoras Doutoras 

Maria Teresa Celada (DLM-FFLCH, Doutora, Presidente), Fátima Aparecida Teves Cabral Bruno (DLM-

FFLCH, Doutora), Rosa Yokota (UFSCAR, Doutora), Kelly Cristiane Henschel Pobbe de Carvalho 

(UNESP/Assis, Doutora) e Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold (UFRJ, Doutora), propostos pelo 

Conselho do citado Departamento, para integrar a Comissão Julgadora do presente concurso.  

No dia 03 de fevereiro de 2015, a partir das 08h30, 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. Às nove horas e quinze minutos, os candidatos tomaram ciência do calendário e da lista 

de pontos para a prova escrita, concordando com ambos. Às nove horas e trinta minutos, teve início à 

Arguição de Memorial do candidato Benivaldo José de Araújo Júnior. Às dez horas teve início a Arguição 

de Memorial da candidata Egisvanda Isys de Almeida Sandes.   

Às nove horas e quinze minutos do dia 04 de fevereiro de 2015, na Sala de Treinamento do 

Prédio de Administração desta Faculdade, houve o sorteio do ponto da Prova Escrita. O ponto sorteado 

foi o ponto nº 01. O gênero neutro em espanhol: formas e propriedades semânticas. A Senhora 

Presidente, Professora Doutora Maria Teresa Celada, após transmitir instruções referentes à prova, 

distribuiu folhas devidamente rubricadas aos candidatos, que passaram a discorrer sobre o ponto 

sorteado, por meio eletrônico, de acordo com a opção prévia feita pelos próprios candidatos, obedecendo 

aos termos da Portaria FFLCH n.º 027/2010, republicada 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 catorze horas e quinze minutos ocorreu o término 

da prova escrita que foi reproduzida em cópias e distribuídas aos membros da Comissão Julgadora. 

Às catorze horas e trinta minutos, o candidato Benivaldo José de Araújo Júnior fez a leitura 

da prova escrita. Às quinze horas, o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, 

concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 03 – A expressão do passado e a dimensão 

enunciativa em espanhol: tempo e aspecto. Às quinze horas e trinta minutos, a candidata Egisvanda 

Isys de Almeida Sandes fez a leitura da prova escrita. Às dezesseis horas, a candidata tomou ciência da 

lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 09 – A 

expressão da mudança de estado no espanhol e no português brasileiro.  



  

 

Às quinze horas do dia 05 de fevereiro de 2015, na Sala de Reuniões, realizou-se a Prova 

Didática do candidato Benivaldo José de Araújo Júnior. A Senhora Presidente, Professora Doutora Maria 

Teresa Celada, 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 quarenta e cinco minutos. Às dezesseis horas realizou-se a 

Prova Didática da candidata Egisvanda Isys de Almeida Sandes. A Senhora Presidente, Professora 

Doutora Maria Teresa Celada, 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 cinquenta e dois minutos. 

O resultado final, face às médias atribuídas pelos examinadores, é o seguinte: 

PROFESSORA DOUTORA MARIA TERESA CELADA: Benivaldo José de Araújo Júnior: 7,7 (sete inteiros 

e sete décimos) (aprovado e indicado), Egisvanda Isys de Almeida Sandes: 7,0 (sete inteiros) (Aprovada); 

PROFESSORA DOUTORA FÁTIMA APARECIDA TEVES CABRAL BRUNO: Benivaldo José de Araújo 

Júnior: 7,7 (sete inteiros e sete décimos) (aprovado e indicado), Egisvanda Isys de Almeida Sandes: 7,0 

(sete inteiros) (Aprovada); PROFESSORA DOUTORA ROSA YOKOTA: Benivaldo José de Araújo Júnior: 

7,7 (sete inteiros e sete décimos) (aprovado e indicado), Egisvanda Isys de Almeida Sandes: 7,0 (sete 

inteiros) (Aprovada); PROFESSORA DOUTORA KELLY CRISTIANE HENSCHEL POBBE DE 

CARVALHO: Benivaldo José de Araújo Júnior: 7,7 (sete inteiros e sete décimos) (aprovado e indicado), 

Egisvanda Isys de Almeida Sandes: 7,0 (sete inteiros) (Aprovada); e PROFESSORA DOUTORA MARIA 

MERCEDES RIVEIRO QUINTANS SEBOLD: Benivaldo José de Araújo Júnior: 7,7 (sete inteiros e sete 

décimos) (aprovado e indicado), Egisvanda Isys de Almeida Sandes: 7,0 (sete inteiros) (Aprovada). 

Após a verificação das notas e médias, a Comissão Julgadora aprovou os candidatos 

Benivaldo José de Araújo Junior e Egisvanda Isys de Almeida Sandes e indica o nome de Benivaldo 

José de Araújo Junior 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 

26/02/2015. 

 


