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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE UM DOCENTE POR PRAZO 
DETERMINADO NO DEPARTAMENTO DE LETRAS ORIENTAIS. ÁREA DE LÍNGUA E 
LITERATURA JAPONESA. DISCIPLINA DE LÍNGUA E LITERATURA JAPONESA. 
CANDIDATAS INSCRITAS: ANDRÉA GOMES SANTIAGO TOMITA, MONICA JESSICA 
APARECIDA FERNANDES YAMAMOTO E OLÍVIA YUMI NAKAEMA. 

De 14 a 16 de Março de 2018, realizou-se, na sala 168 do prédio da Faculdade de 
Letras, o processo seletivo simplificado para contratação de um docente por prazo determinado 
como Professor Contratado III (MS-3), com jornada de 12 (doze) horas semanais, no 
Departamento de Letras Orientais, área de Língua e Literatura Japonesa, Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLO nº. 
004/2018 de 28.02.2018 (Proc. 2018.1.670.8.0). 

O Conselho do Departamento de Letras aprovou “ad referendum” os seguintes nomes 
para compor a Comissão Julgadora do presente processo seletivo: Titulares: Profas. Dras. 
Shirlei Lica Ichisato Hashimoto (DLO.-FFLCH, Doutora-Presidente), Mona Mohamad Hawi (DLO-
FFLCH, Doutora) e Lusine Yeghiazaryan (DLO-FFLCH, Doutora). Suplentes: Profs. Drs. Neide 
Hissae Nagae (DLO-FFLCH, Doutora); Safa Alferd Abou Chahla Jubran (DLO-FFLCH - Livre-
Docente); Koichi Mori (DLO-FFLCH - Doutor). 

No processo seletivo inscreveram-se as seguintes candidatas com título de Doutor: 
Andréa Gomes Santiago Tomita, e com o título de Mestre: Monica Jessica Aparecida Fernandes 
Yamamoto, Olívia Yumi Nakaema. 

No dia 14 de março de 2018, a partir das nove horas, 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. Como previsto no Edital FFLCH/FLO nº. 004/2018, na 
primeira etapa de avaliações foi convocada para as provas a candidata portadora do título de 
Doutor, Andréa Gomes Santiago Tomita que tomou ciência do calendário e da lista de pontos 
para a prova escrita, concordando com ambos.  

No dia 15 de março de 2018, às nove horas e trinta minutos, teve início a prova 
ESCRITA da candidata Professora Andréa Gomes Santiago Tomita. O ponto sorteado foi o nº 8. 
“Principais características da Era Taishô e análise de uma obra representativa do período”. A 
prova obedeceu às regras previstas, tendo sido elaborada, conforme opção prévia feita pela 
candidata, no computador, obedecendo aos termos dispostos na obedecendo ao disposto na 
Portaria FFLCH nº 08/2017, republicada em 21/02/2017. 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 e trinta minutos ocorreu o 
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término da prova, que foi reproduzida em cópias e distribuída aos membros da Comissão 
Julgadora.  

Às quinze horas realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Professora Andréa 
Gomes Santiago Tomita. Às quinze horas e trinta minutos a candidata tomou ciência da lista de 
pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 3. “Partículas 

simples e compostas de caso da língua japonesa”. 
No dia 16 de março de 2018, às quinze horas e trinta minutos, teve início a Prova 

Didática da candidata Professora Andréa Gomes Santiago Tomita. A Senhora Presidente, 
Professora Doutora Shirlei Lica Ichisato Hashimoto, após transmitir as instruções referentes à 
prova, deu a palavra à candidata, que passou a discorrer sobre o ponto sorteado vinte e quatro 
horas antes. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido efetuada em 45 minutos.  

Após a verificação das notas, a Comissão Julgadora, definiu a média final de cada um 
dos examinadores, que são as seguintes: Professora Doutora Shirlei Lica Ichisato Hashimoto: 
candidata: Andréa Gomes Santiago Tomita: 7,0 (sete inteiros) (aprovada); Professora Doutora 
Mona Mohamad Hawi: candidata Andréa Gomes Santiago Tomita: 7,0 (sete inteiros) (aprovada); 
Professora Doutora Lusine Yeghiazaryan: candidata Andréa Gomes Santiago Tomita: 7,0 (sete 
inteiros) (aprovada). 

Em seguida, a Senhora Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual foi 
aprovada e indicada a candidata  Andréa Gomes Santiago Tomita para o preenchimento da 
vaga existente, exaurindo-se, assim, os trabalhos. 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 22/03/2018. 

 
 


