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RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 01 DOCENTE NA 
CATEGORIA DE PROFESSOR CONTRATADO III (DOUTOR), COM JORNADA DE DOZE HORAS 
SEMANAIS, NO DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS, ÁREA DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E 
LITERÁRIOS EM INGLÊS, DISCIPLINA DE LINGUA INGLESA. CANDIDATOS INSCRITOS: 
FABIANA VALERIA DA SILVA TAVARES, SOLANGE DE ALMEIDA GROSSI CORRÊA DA SILVA, 
ELTON LUIZ ALIANDRO FURLANETTO, DÉBORA CRISTINA MANTELLI BAGHIN SPINELLI, 
AMAURY FLÁVIO SILVA E MARCIA VEIRANO PINTO. 
 
 

De 02 a 04 de maio de 2016, realizou-se, na sala 267 do prédio de Letras da Faculdade, o 
processo seletivo simplificado para contratação de um docente por prazo determinado como 
professor contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas, no Departamento de Letras Modernas, 
área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLM nº. 002/2016 de 15.04.2016 
(Proc. 15.1.2463.8.0). 

O Conselho do Departamento de Letras Modernas aprovou “ad referendum” os seguintes 
nomes para compor a Comissão Julgadora do presente processo seletivo: Titulares: Profªs. Drªs. 
Walkyria Maria Monte Mór (DLM-FFLCH, Doutora-Presidente), Sandra Gattolin (UFSCar, Doutora) e 
Carolina Lindenberg Lemos (Doutora). Suplentes: Profs. Drs. Anna Maria Grammatico Carmagnani 
(DLM-FFLCH, Doutora), Paula Duboc (FE-USP) e Álvaro Hattnher (UNESP-SJRP).  

No processo seletivo inscreveram-se os seguintes candidatos: Fabiana Valeria da Silva 

Tavares, Solange de Almeida Grossi Corrêa da Silva, Elton Luiz Aliandro Furlanetto, Débora 

Cristina Mantelli Baghin Spinelli, Amaury Flávio Silva e Marcia Veirano Pinto. 

No dia 02 de maio 2016, 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. Os candidatos Fabiana Valeria da Silva Tavares, Solange 

de Almeida Grossi Corrêa da Silva, Elton Luiz Aliandro Furlanetto, Débora Cristina Mantelli 

Baghin Spinelli, Amaury Flávio Silva e Marcia Veirano Pinto tomaram ciência do calendário e da 
lista de pontos para a prova escrita, concordando com ambos.  

No dia 03 de maio de 2016, às nove horas, teve início a prova ESCRITA. O ponto sorteado 
foi o nº 9. Leitura como objeto de estudo na formação de professores e no ensino-

aprendizagem de inglês como língua estrangeira. A prova obedeceu às regras previstas, tendo 
sido elaborada, conforme opção prévia feita pelos candidatos, manuscrita e no computador, 
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obedecendo aos termos dispostos na Portaria FFLCH nº 027/2010, publicada em 26.10.2010. 

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 quatorze 
horas ocorreu o término da prova, que foi reproduzida em cópias e distribuída aos membros da 
Comissão Julgadora.  

No dia 03 de maio de 2016, às quatorze horas e trinta minutos realizou-se a leitura da 

Prova Escrita da candidata Fabiana Valeria da Silva Tavares. Às quinze horas a tomou ciência 

da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 7. 

“Abordagens e métodos de ensino de inglês como língua estrangeira em relação aos objetivos 

institucionais e dos alunos”; Às quinze horas e trinta minutos realizou-se a leitura da Prova 

Escrita da candidata Solange de Almeida Grossi Corrêa da Silva. Às dezesseis horas a 

candidata tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a 

mesma, sorteou o ponto nº. 9. “Abordagens de ensino de redação de inglês como língua 

estrangeira”; Às dezesseis horas e trinta minutos realizou-se a leitura da Prova Escrita do 

candidato Elton Luiz Aliandro Furlanetto. Escrita. Às dezessete horas o candidato tomou ciência 

da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 2. 

“O ensino de aspectos semânticos e pragmáticos do inglês como língua estrangeira”; Às 

dezessete horas e trinta minutos realizou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Débora 

Cristina Mantelli Baghin Spinelli. Às dezoito horas a candidata tomou ciência da lista de pontos 

para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 1. “Questões de 

fonética e fonologia na formação de professores de inglês como língua estrangeira”. Às dezoito 

horas e trinta minutos realizou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Amaury Flávio Silva. 

Às dezenove horas o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, 

concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 5. “Questões do ensino de língua inglesa no 

mundo globalizado”; Às dezenove horas e trinta minutos realizou-se a leitura da Prova Escrita 

da candidata Marcia Veirano Pinto. Às vinte horas a candidata tomou ciência da lista de pontos 

para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº. 6. “O papel da 

morfossintaxe no ensino-aprendizagem do inglês como língua estrangeira”. 

No dia 04 de maio de 2016, às quinze horas, teve início a Prova Didática da candidata 

Fabiana Valeria da Silva Tavares. A Senhora Presidente, Professora Doutora Walkyria Maria 

Monte Mór, 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 
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tempo regulamentar, tendo sido efetuada em 52 minutos. Às dezesseis horas, teve início a 

Prova Didática da candidata Solange de Almeida Grossi Corrêa da Silva. A Senhora Presidente, 

Professora Doutora Walkyria Maria Monte Mór, 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 40 

minutos. Às dezessete horas, teve início a Prova Didática do candidato Elton Luiz Aliandro 

Furlanetto. A Senhora Presidente, Professora Doutora Walkyria Maria Monte Mór, 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 44 minutos. Às dezoito horas, teve início a Prova Didática da candidata 

Débora Cristina Mantelli Baghin Spinelli. A Senhora Presidente, Professora Doutora Walkyria 

Maria Monte Mór, 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 40 minutos. Às dezenove horas, teve início a 

Prova Didática do candidato Amaury Flávio Silva. A Senhora Presidente, Professora Doutora 

Walkyria Maria Monte Mór, 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 44 minutos. Às vinte horas, teve 

início a Prova Didática da candidata Marcia Veirano Pinto. A Senhora Presidente, Professora 

Doutora Walkyria Maria Monte Mór, 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. 

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

dos examinadores, que são as seguintes: Professora Doutora Walkyria Maria Monte 

Mór: Fabiana Valeria da Silva Tavares: 6,0 (seis inteiros) (reprovada); Solange de Almeida 

Grossi Corrêa da Silva: 5,3 (cinco inteiros e três décimos) (reprovada); Elton Luiz Aliandro 

Furlanetto: 7,0 (sete inteiros) (aprovado); Débora Cristina Mantelli Baghin Spinelli: 6,3 (seis 

inteiros e três décimos) (reprovada); Amaury Flávio Silva: 5,5 (cinco inteiros e cinco décimos) 

(reprovado); Marcia Veirano Pinto: 5,8 (cinco inteiros e oito décimos) (reprovado); 

Professora Doutora Sandra Gattolin: Fabiana Valeria da Silva Tavares: 6.0 (seis inteiros) 

(reprovada); Solange de Almeida Grossi Corrêa da Silva: 5.5 (cinco inteiros e cinco décimos) 

(reprovada); Elton Luiz Aliandro Furlanetto: 7.0 (sete inteiros) (aprovado); Débora Cristina  
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Mantelli Baghin Spinelli: 6.5 (seis inteiros e cinco décimos) (reprovada); Amaury Flávio Silva: 

5.8 (cinco inteiros e oito décimos) (reprovado); Marcia Veirano Pinto: 6.0 (seis inteiros) 

(reprovada); PROFESSORA DOUTORA CAROLINA LINDENBERG LEMOS: Fabiana Valeria 

da Silva Tavares: 6.5 (seis inteiros e cinco décimos) (reprovada); Solange de Almeida Grossi 

Corrêa da Silva: 5.5 (cinco inteiros e cinco décimos) (reprovada); Elton Luiz Aliandro 

Furlanetto: 7.0 (sete inteiros) (aprovado); Débora Cristina Mantelli Baghin Spinelli: 5.8 (cinco 

inteiros e oito décimos) (reprovada); Amaury Flávio Silva: 5.8 (cinco inteiros e oito décimos) 

(reprovado); Marcia Veirano Pinto: 5.8 (cinco inteiros e oito décimos) (reprovada)..  

Em seguida, a Senhora Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual foi 
aprovado o candidato Elton Luiz Aliandro Furlanetto e indicado o candidato Elton Luiz Aliandro 

Furlanetto para o preenchimento das vagas existentes. O referido relatório fará parte integrante do 
processo citado e será submetido à apreciação do Conselho Técnico-Administrativo. 

 
Ao CTA 

São Paulo, 04 de maio de 2016. 
 
A Comissão Julgadora 
Profª. Drª. Walkyria Monte Mór_ (DLM/FFLCH, Doutora, Presidente) 
Profª. Drª. Sandra Gattolin (UFSCar, Doutor) 
Profª. Drª. Carolina Lindenberg Lemos (Doutora)  
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