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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE UM DOCENTE POR PRAZO DETERMINADO NO 

DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS, ÁREA DE LÍNGUA ESPANHOLA E LITERATURAS 

ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANA, DISCIPLINA DE LITERATURA ESPANHOLA. 

CANDIDATOS INSCRITOS: JOHN LIONEL O´KUINGHTTONS RODRIGUEZ E IVAN MARTUCCI 

FORNERON. 

 

De 05 a 07 de dezembro de 2016, realizou-se, nas salas 168 e 212 do 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 Modernas, 

área de Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLM nº. 010/2016 de 

04.112016 (Proc. 2016.1.2742.8.7). 

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

compor a Comissão Julgadora do presente processo seletivo: Titulares: Profs. Drs. Margareth dos 

Santos (DLM, FFLCH, Doutor), Tercio Redondo (DLM, FFLCH, Doutor) e Ivan Rodrigues Martin 

(UNIFESP, Prof. Doutor). Suplentes: Profs. Drs. Adrián Pablo Fanjul (DLM-FFLCH, Doutor), Ana Paula 

Torres Megiani (DH-FFLCH, Doutora) e Andrea Saad Hossne (DTLLC-FFLCH, Doutora).  

No processo seletivo inscreveram-se os seguintes candidatos: John Lionel O´Kuinghttons 

Rodriguez e Ivan Martucci Forneron. 

No dia 05 de dezembro de 2016, a partir das sete horas e trinta minutos, 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: John Lionel O´Kuinghttons Rodriguez e Ivan 

Martucci Forneron tomaram ciência do calendário e da lista de pontos para a prova escrita, concordando 

com ambos.  

No dia 06 de dezembro de 2016, às 08 horas e dez minutos, teve início a prova ESCRITA. O 

ponto sorteado foi o nº 6. “A narrativa espanhola: do imediato pós-guerra”. 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 
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horas e dez minutos ocorreu o término da prova, que foi reproduzida em cópias e distribuída aos 

membros da Comissão Julgadora.  

No dia 06 de dezembro de 2016, às quatorze horas realizou-se a leitura da Prova Escrita do 

candidato John Lionel O´Kuinghttons Rodriguez. 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 4 “A 

poesia da Geração de 1927: a modernidade literária espanhola no século XX”. Ás quinze horas realizou-

se a leitura da Prova Escrita do candidato Ivan Martucci Forneron. Às quinze 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 2 “A primeira vanguarda: a poesia de Juan Ramón Jiménez”. 

No dia 07 de dezembro de 2016, às quatorze horas e quarenta minutos, teve início a prova 

didática do candidato John Lionel O´Kuinghttons Rodriguez. A Senhora Presidente, Professora Doutora 

Margareth dos Santos, 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 48 minutos. Ás quinze horas e quarenta minutos, teve 

início a prova didática do candidato Ivan Martucci Forneron. A Senhora Presidente, Professora Doutora 

Margareth dos Santos, 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 52 minutos. 

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

examinadores, que são as seguintes: Profa. Dra. Margareth dos Santos: John Lionel O´Kuinghttons 

Rodriguez: 7,3 (sete inteiros e três décimos) (aprovado); Ivan Martucci Forneron: 8,5 (oito inteiros e cinco 

décimos) (aprovado); Prof. Dr. Tercio Redondo: John Lionel O´Kuinghttons Rodriguez:7,3 (sete inteiros e 

três décimos) (aprovado); Ivan Martucci Forneron: 8,3 (oito inteiros e três décimos) (aprovado); Prof. Dr. 

Ivan Rodrigues Martin (UNIFESP, Prof. Doutor): John Lionel O´Kuinghttons Rodriguez: 7,8 (sete inteiros 

e oito décimos) (aprovado); Ivan Martucci Forneron: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovado);.  

Em seguida, a Senhora Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual foram 

aprovados os candidatos John Lionel O´Kuinghttons Rodriguez e Ivan Martucci Forneron e indicado o 

candidato Ivan Martucci Forneron 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 PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH/USP EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/12/2016. 

 


