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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 E 

LITERATURA ITALIANA, DISCIPLINA DE LÍNGUA ITALIANA. CANDIDATOS INSCRITOS: ANGELA MARIA 

TENÓRIO ZUCCHI, DOMINGOS PEDRO DE ALCÂNTARA, EDILEINE VIEIRA MACHADO DA SILVA E 

SIMONE FLAESCHEN. 

 

De 01 a 03 de dezembro 2015, no prédio da Administração da Faculdade, realizou-se o concurso para 

provimento de um cargo de Professor Doutor no Departamento de Letras Modernas, área de Língua e Literatura 

Italiana, disciplina de Língua Italiana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLM nº 012/2015 de 27/06/2015 (Proc.2015.1.2261.8.8).  

A Congregação, em reunião de 17 de setembro de 2015, aceitou o pedido de inscrição dos candidatos 

Angela Maria Tenório Zucchi, Domingos Pedro de Alcântara, Edileine Vieira Machado da Silva e Simone 

Flaeschen, bem como aprovou os nomes dos Professores Doutores: Ieda Maria Alves (DLCV-FFLCH, Titular, 

Presidente), Giliola Maggio (DLM-FFLCH, Doutora), Olga Alejandra Mordente (DLM-FFLCH, Doutora), Márcia de 

Almeida (UFJF, Doutora) e Lúcia Monteiro de Barros Fulgêncio (UFMG, Doutora). 

No dia 01 de dezembro de 2015, a partir das oito 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. A candidata Simone Flaeschen não compareceu ao certame. Às nove horas, os demais 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 a Arguição de Memorial da candidata Angela Maria Tenório 

Zucchi. Dando continuidade às arguições, às dez horas o candidato Domingos Pedro de Alcântara, às dez horas e 

trinta minutos a candidata Edileine Vieira Machado da Silva.  

No dia 02 de dezembro de 2015, a candidata Edileine Vieira Machado da Silva manifestou sua desistência 

através de e-mail enviado ao Serviço de Apoio Acadêmico e o candidato Domingos Pedro de Alcântara não 

compareceu à prova escrita. Às nove horas, teve início a prova ESCRITA. O ponto sorteado foi o nº 04 

“Estruturas lexicais em língua italiana: a formação de palavras”. A prova obedeceu às regras previstas, tendo 

sido elaborada, conforme opção prévia feita pela candidata, em computador, obedecendo aos termos dispostos na 

Portaria FFLCH nº 027/2010, publicada em 26/10/2010. Durante sessenta minutos, após o sorteio do ponto, a 

candidata teve acesso a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos para consulta, nos termos da 

legislação em vigor. Às catorze horas ocorreu o término da prova, que foi reproduzida em cópias e distribuída aos 

membros da Comissão Julgadora. Às catorze horas e trinta minutos, a candidata Angela Maria Tenório Zucchi 

realizou a leitura de sua prova Escrita. Às quinze horas, a candidata tomou ciência da lista de pontos para a Prova 

Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 08 - “Aspectos do sistema pronominal do italiano 

em contraste com o português do Brasil”. Devido à ausência dos dois candidatos, a Comissão Julgadora 

reformulou o calendário do concurso. 



No dia 03 de dezembro, às quinze horas teve início a prova didática da candidata Angela Maria Tenório 

Zucchi. A Senhora Presidente, Professora Doutora Ieda Maria Alves, 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 sessenta minutos. 

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

que são as seguintes: Profa. Dra. Ieda Maria Alves: Angela Maria Tenório Zucchi: 9,6 (nove inteiros e seis 

décimos) (aprovada e indicada); Domingos Pedro de Alcântara: 3,0 (três inteiros) (reprovado); Edileine Vieira 

Machado da Silva: 3,6 (três inteiros e seis décimos) (reprovada); Profa. Dra. Giliola Maggio: Angela Maria 

Tenório Zucchi: 9,6 (nove inteiros e seis décimos) (aprovada e indicada); Domingos Pedro de Alcântara: 3,0 (três 

inteiros) (reprovado); Edileine Vieira Machado da Silva: 3,6 (três inteiros e seis décimos) (reprovada); Profa. Dra. 

Olga Alejandra Mordente: Angela Maria Tenório Zucchi: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos) (aprovada e 

indicada); Domingos Pedro de Alcântara: 3,0 (três inteiros) (reprovado); Edileine Vieira Machado da Silva: 3,6 (três 

inteiros e seis décimos) (reprovada); Profa. Dra. Márcia de Almeida: Angela Maria Tenório Zucchi: 9,5 (nove 

inteiros e cinco décimos) (aprovada e indicada); Domingos Pedro de Alcântara: 3,6 (três inteiros e seis décimos) 

(reprovado); Edileine Vieira Machado da Silva: 3,7 (três inteiros e sete décimos) (reprovada); Profa. Dra. Lúcia 

Monteiro de Barros Fulgêncio: Angela Maria Tenório Zucchi: 9,8 (nove inteiros e oito décimos) (aprovada e 

indicada); Domingos Pedro de Alcântara: 3,6 (três inteiros e seis décimos) (reprovado); Edileine Vieira Machado 

da Silva: 3,6 (três inteiros e seis décimos) (reprovada). 

Em seguida, a Senhora Presidente, proclamou publicamente o resultado, sendo reprovados os candidatos 

Domingos Pedro de Alcântara e Edileine Vieira Machado da Silva e aprovada e indicada a candidata Angela 

Maria Tenório Zucchi 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 10/12/2015. 

 


