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FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
 
COMUNICADO/HOMOLOGAÇÃO 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE TRÊS DOCENTES POR PRAZO 
DETERMINADO COMO PROFESSOR CONTRATADO III (TÍTULO DE DOUTOR) OU CONTRATADO II 
(TÍTULO DE MESTRE) EM JORNADA DE 12 HORAS, NO DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS, 
ÁREA DE FRANCÊS. CANDIDATOS INSCRITOS: DOUTORES: LÚCIA AMARAL DE OLIVEIRA RIBEIRO, 
DANIEL SANTOS GARROUX, SAMIRA MURAD, GISELA ANAUATE BERGONZONI, MILENE SUZANO 
DE ALMEIDA, CLEONICE FERREIRA DE SOUZA, ROSIE MEHOUDAR E MAURÍCIO OLIVEIRA SANTOS. 
MESTRES: JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS JARDIM, SÁVIO AUGUSTO LOPES DA SILVA JÚNIOR E 
KARINA DA SILVA BATISTA. 
 De 15 a 17 de maio 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 (Doutor) ou 
professor contratado II (Mestre) em jornada de 12 horas, no Departamento de Letras Modernas, área de 
Língua e Literatura Francesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo, conforme Edital FFLCH/FLM nº. 006/2018 de 21.03.2018 (Proc. 18.1.708.8.8). 
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. Alexandre Bebiano de Almeida 
(DLM-FFLCH, Doutor-Presidente), Laura Taddei Brandini (UEL-Doutora) e Marcos Antonio de Moraes 

(IEB-USP- Doutor). Suplentes: Profªs. Drªs. Véronique Braun Dahlet  (DLM-FFLCH, Titular) e Maria Lúcia 

Dias Mendes (UNIFESP, Doutora). 
No processo seletivo inscreveram-se os seguintes candidatos: Doutores: Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro, 
Daniel Santos Garroux, Samira Murad, Gisela Anauate Bergonzoni, Milene Suzano de Almeida, Cleonice 
Ferreira de Souza, Rosie Mehoudar e Maurício Oliveira Santos. Mestres: Jéssica Cristina dos Santos Jardim, 
Sávio Augusto Lopes da Silva Júnior e Karina da Silva Batista. 
.Como previsto no Edital FFLCH/FLM nº. 006/2018, na primeira etapa de avaliações serão convocados para 
as provas os candidatos portadores do título de Doutor. 
No dia 15 de maio 2018, 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 
e didática. Às 09h, os candidatos Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro, Samira Murad, Milene Suzano de Almeida 
e Maurício Oliveira Santos tomaram ciência do calendário e da lista de pontos para a prova escrita, 
concordando com ambos. Os candidatos Daniel Santos Garroux, Gisela Anauate Bergonzoni, Cleonice 
Ferreira de Souza e Rosie Mehoudar não compareceram. 
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No dia 16 de maio de 2018, às nove horas, teve início a prova ESCRITA. O ponto sorteado foi o nº 10. 
“Propostas literárias do Caribe francês: Negritude, Relação e Crioulidade”. A prova obedeceu às regras 
previstas, tendo sido elaborada, conforme opção prévia feita pelos candidatos, no computador, obedecendo 
aos termos dispostos na Portaria FFLCH nº 08/2017, publicada em 21.02.2017. 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 catorze horas ocorreu o término da prova, que foi 
reproduzida em cópias e distribuída aos membros da Comissão Julgadora.  
No dia 16 de maio de 2018, às catorze horas e dez minutos, realizou-se a leitura da Prova Escrita da 
candidata Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro. Às catorze 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. 5. “Novas vozes e 
formas no romance moderno”. Às quinze horas realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Samira 
Murad. 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. 4. “O romance realista e seus limites”.  Às dezesseis horas 
realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Milene Suzano de Almeida. Às dezesseis 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. 2. “Da modernidade à vanguarda: A crise do verso”. Às dezessete horas realizou-se a 
leitura da Prova Escrita do candidato Maurício Oliveira Santos. Às dezessete 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. “Da modernidade à vanguarda: A crise do verso”. 
No dia 17 de maio de 2018, às catorze horas e trinta minutos teve início a Prova Didática da candidata Lúcia 
Amaral de Oliveira Ribeiro. O Senhor Presidente, Professor Alexandre Bebiano de Almeida, 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 48 minutos. Às 
quinze horas e trinta minutos teve início a Prova Didática da candidata Samira Murad. O Senhor Presidente, 
Professor Alexandre Bebiano de Almeida, 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 42 minutos. Às dezesseis horas e trinta minutos teve início a 
Prova Didática da candidata Milene Suzano de Almeida. O Senhor Presidente, Professor Alexandre Bebiano 
de Almeida, 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 35 minutos. Às dezessete horas e trinta minutos teve início a Prova Didática do candidato 
Maurício Oliveira Santos. O Senhor Presidente, Professor Alexandre Bebiano de Almeida, após transmitir as 
instruções referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto sorteado 
vinte e quatro horas antes. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido efetuada em 59 minutos. 
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Após a verificação das notas, a Comissão Julgadora, definiu a média final de cada um dos examinadores, que 
são as seguintes: Professor Doutor Alexandre Bebiano de Almeida: Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro: 7,8 
(sete inteiros e oito décimos) (aprovada); Samira Murad 8,0 (oito inteiros) (aprovada); Milene Suzano de 
Almeida 4,3 (quatro inteiros e três décimos) (reprovada); Maurício Oliveira Santos 8,8 (oito inteiros e oito 
décimos) (aprovado e indicado). Professora Doutora Laura Taddei Brandini: Lúcia Amaral de Oliveira 
Ribeiro: 7,0 (sete inteiros) (aprovada); Samira Murad 8,0 (oito inteiros) (aprovada); Milene Suzano de Almeida 
4,0 (quatro inteiros) (reprovada); Maurício Oliveira Santos 9,0 (nove inteiros) (aprovado e indicado). 
Professor Doutor Marcos Antonio de Moraes: Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro: 8,3 (oito inteiros e três 
décimos) (aprovada); Samira Murad 8,3 (oito inteiros e três décimos) (aprovada); Milene Suzano de Almeida 
4,5 (quatro inteiros e cinco décimos) (reprovada); Maurício Oliveira Santos 9,3 (nove inteiros e três décimos) 
(aprovado e indicado). LISTA DE CLASSIFICAÇÃO: 1º. Maurício Oliveira Santos; 2º. Samira Murad e 3º. 
Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro.  

Em seguida, o Senhor Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual foram aprovados os 
candidatos Maurício Oliveira Santos, Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro, Samira Murad,  reprovada a 
candidata Milene Suzano de Almeida e indicado o candidato Maurício Oliveira Santos, para o 
preenchimento das vagas existentes. 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 24 de maio de 2018. 

 


