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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR 

TITULAR, REF. MS-6, EM RDIDP, NO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, ÁREA DE HISTÓRIA. 

CANDIDATOS INSCRITOS: PROFESSORE DOUTORES MARCELO CÂNDIDO DA SILVA E 

GILDO MAGALHÃES DOS SANTOS FILHO. 

Nos dias 27 e 28 de abril de 2016, realizou-se na Sala de Eventos do Prédio da 

Administração da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo o concurso para provimento de um cargo de Professor Titular no Departamento de 

História, área de História, de acordo com o Estatuto e o Regimento da Universidade de São 

Paulo e o Regimento da Faculdade, conforme Edital FFLCH/FLH nº. 005/2015 de 07/03/2015 

(Proc.: 2015.1.589.8.6). 

Para o concurso inscreveram-se os candidatos Professores Doutores Marcelo Cândido da 

Silva e Gildo Magalhães dos Santos Filho, cujas inscrições foram aceitas na reunião da 

Congregação de 26/11/2015. Na reunião de 26/02/2016, a Comissão Julgadora foi recomposta 

da seguinte forma: os Professores Doutores Zilda Márcia Grícoli Iokoi (DH/FFLCH, Titular, 

Presidente), Elias Thomé Saliba (DH/FFLCH, Titular), Francisco Carlos Teixeira da Silva (UFRJ, 

Titular), Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira (IRI/USP, Titular) e Luiz Felipe de Alencastro 

(FGV/EESP, Titular). 

Às oito horas e trinta minutos, ocorreu a instalação da Comissão Julgadora, a elaboração 

da lista de temas para a prova oral de erudição e a definição do calendário. Às oito horas e 

quarenta e cinco minutos, os candidatos indicaram os temas escolhidos para a Prova Oral de 

Erudição. 

Às nove horas teve início a Prova Oral de Erudição do candidato Professor Doutor 

Marcelo Cândido da Silva, sob o título de “Crise e governabilidade em tempos de fome”. A prova 

obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido apresentada em cinquenta e cinco minutos. 

Durante a exposição, o candidato demonstrou domínio sob o tema tendo explicitado o seu 

conteúdo com profundidade e coerência, abordando as diversas possibilidades de sua 

interpretação.  

Às dez horas e trinta minutos, teve início a Prova Oral de Erudição do candidato Professor 

Doutor Gildo Magalhães dos Santos Filho, sob o título de “História das ideias: construções e 

controvérsias”. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido apresentada em cinquenta 

e dois minutos. Durante a exposição, o candidato demonstrou conhecimento profundo sobre o 

tema e percorreu a bibliografia atualizada e as várias implicações do debate historiográfico no 

seu aprofundamento.  

Às catorze horas, teve início a Prova de Arguição de Memorial do candidato Professor 

Doutor Marcelo Cândido da Silva. O candidato detalhou sua proposta de trabalho, os esforços e 

a produção do campo em sua carreira, tendo respondido com competência as questões 

formuladas pela Comissão Julgadora. 

No dia 28 de abril de 2016, às oito horas e trinta minutos, teve início a Prova de Arguição 

de Memorial do candidato Professor Doutor Gildo Magalhães dos Santos Filho. O candidato 
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desenvolveu as questões colocadas no memorial e ampliou os temas questionados pela 

Comissão Julgadora, tendo realizado com qualidade a prova. 

Na Prova de Julgamento dos Títulos, a Comissão Julgadora considerou que o Prof. Dr. 

Marcelo Cândido da Silva, candidato de alto nível assim como o Prof. Dr. Gildo Magalhães dos 

Santos Filho. Os títulos foram avaliados e considerados plenamente adequados ao perfil 

esperado de um professor titular. 

 Diante dos elementos acima mencionados e das notas dos examinadores, a Comissão 

Julgadora apresentou as notas: Zilda Márcia Grícoli Iokoi: Marcelo Cândido da Silva: 9,4 (nove 

inteiros e quatro décimos) (aprovado), Gildo Magalhães dos Santos Filho: 9,5 (nove inteiros e 

cinco décimos) (aprovado e indicado); Elias Thomé Saliba: Marcelo Cândido da Silva: 9,6 (nove 

inteiros e seis décimos) (aprovado e indicado), Gildo Magalhães dos Santos Filho: 9,5 (nove 

inteiros e cinco décimos) (aprovado); Francisco Carlos Teixeira da Silva: Marcelo Cândido da 

Silva: 9,4 (nove inteiros e quatro décimos) (aprovado), Gildo Magalhães dos Santos Filho: 9,5 

(nove inteiros e cinco décimos) (aprovado e indicado); Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira: 

Marcelo Cândido da Silva: 9,6 (nove inteiros e seis décimos) (aprovado e indicado), Gildo 

Magalhães dos Santos Filho: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos) (aprovado); Luiz Felipe de 

Alencastro: Marcelo Cândido da Silva: 9,4 (nove inteiros e quatro décimos) (aprovado), Gildo 

Magalhães dos Santos Filho: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos) (aprovado e indicado).  

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

aprovados os candidatos Prof. Dr. Marcelo Cândido da Silva e Gildo Magalhães dos Santos Filho 

e indicado o Prof. Dr. Gildo Magalhães dos Santos Filho para o preenchimento do cargo de 

Professor Titular do Departamento de História, área de História. O presente relatório será 

submetido à apreciação da Congregação. 

 
 

HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH/USP EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/05/2016. 
 

 


