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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 ORIENTAIS, 

ÁREA DE LÍNGUA E LITERATURA CHINESA, DISCIPLINA DE CULTURA CHINESA. 

CANDIDATO INSCRITO: ANTONIO JOSÉ BEZERRA DE MENEZES JÚNIOR. 

 

De 02 a 04 de dezembro de 2015, no prédio da Administração da Faculdade, realizou-se o 

concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor no Departamento de Letras Orientais, 

área de Língua e Literatura Chinesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLO nº 007/2014 de 27/05/2015 

(Proc.2015.1.1803.8.1).  

A Congregação, em reunião de 27 de agosto de 2015, aceitou o pedido de inscrição do 

candidato, bem como aprovou os nomes dos Professores Doutores: Chen Tsung Jye (DLO-FFLCH, 

Livre-docente, Presidente), Mario Bruno Sproviero (DLO/FFLCH, Titular, aposentado), Andrey 

Ivanov (UNESP, Doutor), Constança Terezinha Marcos Cesar (UFS, Doutora) e Lee Tseng Sheng 

Gerald (UFSCar, Associado).  

No dia 02 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. Às nove horas, o candidato tomou 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.  

No dia 03 de dezembro de 2015, às nove horas, teve início a prova ESCRITA. O ponto 

sorteado foi o nº 09 “Movimentos culturais da República da China (1912)”. A prova obedeceu às 

regras previstas, tendo sido elaborada, conforme opção prévia feita pelo candidato, 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, o candidato 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, o candidato realizou a leitura de sua 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 01 - “O legado cultural das Dinastias Shang, Xia 

e Zhou”. 



No dia 04 de dezembro de 2015, às quinze horas teve início a prova didática do candidato. O 

Senhor Presidente, Professor Doutor Chen Tsung Jye, 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 cinquenta minutos.   

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

examinadores, que são as seguintes: Prof. Dr. Chen Tsung Jye: Antonio José Bezerra de Menezes 

Júnior: 10,0 ( dez inteiros) (aprovado e indicado); Prof. Dr. Mario Bruno Sproviero: Antonio José 

Bezerra de Menezes Júnior: 10,0 ( dez inteiros) (aprovado e indicado); Prof. Dr. Andrey Ivanov: 

Antonio José Bezerra de Menezes Júnior: 10,0 ( dez inteiros) (aprovado e indicado); Profa. Dra. 

Constança Terezinha Marcondes Cesar: Antonio José Bezerra de Menezes Júnior: 10,0 ( dez 

inteiros) (aprovado e indicado); Prof. Dr. Lee Tseng Sheng Gerald: Antonio José Bezerra de 

Menezes Júnior: 10,0 ( dez inteiros) (aprovado e indicado). 

Em seguida, O Senhor Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual foi aprovado 

e indicado o candidato Antonio José Bezerra de Menezes Júnior 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. 
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RETIFICAÇÃO 

No relatório final do concurso público para provimento de um cargo de professor doutor, ref. ms-3, 

em RDIDP, no departamento de Letras Orientais, área de língua e literatura chinesa, disciplina de 

cultura chinesa. candidato inscrito: Antonio José Bezerra De Menezes Júnior; publicado em 16 de 

dezembro de 2015, onde se lê “...conforme Edital FFLCH/FLO nº 007/2014 de 27/05/2015 ...”, leia-

se “...conforme Edital FFLCH/FLO nº 007/2015 de 27/05/2015...” 

 

 


