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Processo Seletivo para contratação de um docente por prazo determinado no Departamento de 
Ciência Política, disciplina de Teoria e Pensamento Político 
De 18 a 21 de setembro de 2017, realizou-se, na sala 2053, Conjunto Didático de Filosofia e Ciências 
Sociais, a primeira etapa de avaliações do processo seletivo simplificado para contratação de um docente 
por prazo determinado como professor contratado III (Doutor), em jornada de 8 ou12 horas ou como 
Professor Contratado II (Mestre), em jornada de 8 ou 12 horas semanais junto ao Departamento de 
Ciência Política, Disciplina de Teoria e Pensamento Político, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLP nº. 036/2017 de 12/08/2017 (Proc. 
17.1.3200.8.4). O Conselho do Departamento de Ciência Política aprovou “ad referendum” os seguintes 
nomes para compor a Comissão Julgadora do presente processo seletivo: Titulares: Profs. Drs. Patricio 
Tierno (DCP-FFLCH, Doutor-Presidente), Fernando Antonio Pinheiro (DS-FFLCH, Doutor) e Júlio Cesar 
Casarin Barroso Silva (UNIFESP, Doutor). Suplentes: Profs. Drs. Eunice Ostrensky (DCP_-FFLCH, 
Doutor), Diego Rafael Ambrosini (DS-FFLCH, Doutor) e Alexandre Massella (DS-FFLCH, Doutora). No 
processo seletivo inscreveram-se os seguintes candidatos: Daniela Xavier Haj Mussi, Mariana de Mattos 
Rubiano, Elcinéia Silva de Castro, Vanessa Braga Matijascic, Francisco Pereira de Farias, Isaar Sores de 
Carvalho, Roberta Kelly Soromenho Nicolete, Wellington Anselmo Martins, Luiz Fernando Mocelin 
Sperancete, José Aparecido Rolon, Thais de Melo, Diogo Joaquim dos Santos, Clayton Peron Franco de 
Godoy, Liz Helena Silveira do Amaral Rodrigues, Diego Pereira de Siqueira, Christian Jecov 
Schallenmüeller, Altivo Ovando Junior, Joel Valentino Candido, Marcos Paulo de Lucca Silveira, Hugo 
Fanton Ribeiro da Silva, Thaís Rodrigues de Souza, Leandro Ramos Gonçalves e Alessandro de Moura. 
Em havendo inscritos candidatos com título de mestre e doutor, foram convocados para a primeira etapa 
das avaliações os candidatos doutores: Daniela Xavier Haj Mussi, Mariana de Mattos Rubiano, Vanessa 
Braga Matijascic, Francisco Pereira de Farias, Isaar Sores de Carvalho, José Aparecido Rolon, Clayton 
Peron Franco de Godoy, Christian Jecov Schallenmüeller, Marcos Paulo de Lucca Silveira, Hugo Fanton 
Ribeiro da Silva, e Alessandro de Moura. No dia 18 de setembro de 2017, a partir das oito 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. Os candidatos Daniela Xavier Haj Mussi, 
Francisco Pereira de Farias, Isaar Sores de Carvalho, Clayton Peron Franco de Godoy e Christian Jecov 
Schallenmüeller  tomaram ciência do calendário e da lista de pontos para a prova escrita, concordando 
com ambos. No dia 19 de setembro de 2017, às oito e quarenta e três minutos, teve início a prova 
ESCRITA. O ponto sorteado foi o nº 10 “Teoria Marxista do Estado”. A prova obedeceu às regras 
previstas, tendo sido elaborada, conforme opção prévia feita pelos candidatos, manuscrita e 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, os candidatos 
tiveram acesso a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos para consulta, nos termos da 
legislação em vigor. Às treze horas e quarenta e três minutos ocorreu o término da prova, que foi 
reproduzida em cópias e distribuída aos membros da Comissão Julgadora. No dia 19 de setembro de 
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2017, às quatorze horas realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Daniela Xavier Haj Mussi. Às 
quatorze horas e trina minutos a candidata tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, 
concordando com a mesma, sorteou o ponto nº.5. “Liberdade e democracia”. Às quinze horas realizou-se 
a leitura da Prova Escrita do candidato Francisco Pereira de Farias. Às quinze 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 “Maquiavel : a virtù do príncipe e a virtù republicana”. Às dezesseis horas realizou-se a 
leitura da Prova Escrita do candidato Isaar Sores de Carvalho. Às dezesseis 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 “Maquiavel: a virtù do príncipe e a virtù republicana”. Às dezessete horas realizou-se a leitura 
da Prova Escrita do candidato Clayton Peron Franco de Godoy. À dezessete horas e trinta minutos 
minutos o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a 
mesma, sorteou o ponto nº 4: “A Teoria das formas de governo”. À dezoito horas realizou-se a leitura da 
Prova Escrita do candidato Christian Jecov Schallenmüeller. Às dezoito 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.7 “Igualdade e Liberdade”. No dia 20 de setembro de 2017, às quatorze horas e trinta minutos, teve 
início a Prova Didática da candidata Daniela Xavier Haj Mussi. O Senhor Presidente, Professor Doutor 
Patricio Tierno, 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 50 minutos. Às quinze horas e trinta minutos, teve início a Prova Didática do 
candidato, Francisco Pereira de Farias. O Senhor Presidente, Professor Doutor Patricio Tierno, 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 45 minutos. Às dezesseis horas e trinta minutos, teve início a Prova Didática do candidato 
Isaar Sores de Carvalho. O Senhor Presidente, Professor Doutor Patricio Tierno, após transmitir as 
instruções referentes à prova, deu a palavra o candidato, que passou a discorrer sobre o ponto sorteado 
vinte e quatro horas antes. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido efetuada em 55 
minutos. Às dezessete horas e trinta minutos, teve início a Prova Didática do candidato Clayton Peron 
Franco de Godoy. O Senhor Presidente, Professor Doutor Patricio Tierno, após transmitir as instruções 
referentes à prova, deu a palavra o candidato, 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. As 
dezoito horas e trinta minutos, teve início a Prova Didática do candidato Christian Jecov Schallenmüeller. 
O Senhor Presidente, Professor Doutor Patricio Tierno, após transmitir as instruções referentes à prova, 
deu a palavra o candidato, 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: 
Professor Doutor Patricio Tierno candidata Daniela Xavier Haj Mussi: 8,0 (oito inteiros) (aprovada); 
Candidato Francisco Pereira de Farias: 6,0 (seis inteiros) (reprovado); Candidato Isaar Sores de 
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Carvalho: 6,0 (seis inteiros) (reprovado);  Candidato Clayton Peron Franco de Godoy: 7,0 (sete inteiros) 
(aprovado); Candidato Christian Jecov Schallenmüeller: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) 
(aprovado).Professor Doutor Fernando Pinheiro: candidata Daniela Xavier Haj Mussi: 8,2 (oito inteiros e 
dois décimos) (aprovada); Candidato Francisco Pereira de Farias:6,5 (seis inteiros e cinco décimos) 
(reprovado); Candidato Isaar Sores de Carvalho: 6,0 (seis inteiros) (reprovado);  Candidato Clayton Peron 
Franco de Godoy: 7,7 (sete inteiros e sete décimos) (aprovado); Candidato Christian Jecov 
Schallenmüeller: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovado). Professor Doutor Julio Cesar Casarin 
Barroso Silva: candidata Daniela Xavier Haj Mussi: 8,7 (oito inteiros e sete décimos) (aprovada); 
Candidato Francisco Pereira de Farias: 6,2 (seis inteiros e dois décimos) (reprovado); Candidato Isaar 
Sores de Carvalho: 6,5 (seis inteiros e cinco décimos) (reprovado); Candidato Clayton Peron Franco de 
Godoy: 8,0 (oito inteiros) (aprovado); Candidato Christian Jecov Schallenmüeller: 9,0 (nove inteiros) 
(aprovado). Em seguida, o Senhor Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual classifica os 
candidatos aprovados da seguinte forma: 1º(primeiro) Christian Jecov Schallenmüller, 2º(segundo) 
Daniela Xavier Haj Mussi e 3º(terceiro) Clayton Peron Franco de Godoy. O candidato Christian Jecov 
Schallenmüller  foi indicado para o preenchimento da vaga existente de acordo com sua classificação. 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 28/09/2017. 


