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PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) DOCENTE POR PRAZO 
DETERMINADO, COM JORNADA DE 12 (DOZE) HORAS SEMANAIS; OU COMO PROFESSOR 
CONTRATADO II (MS-2, PARA OS CONTRATADOS COM TÍTULO DE MESTRE), JUNTO AO 
DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS, ÁREA DE LÍNGUA ESPANHOLA E 
LITERATURAS ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANA, DISCIPLINA DE LÍNGUA 
ESPANHOLA. 

 

Nos dias 23 e 24 de novembro de 2020, realizou-se remotamente, através da plataforma 
Google Meet, a segunda etapa do processo seletivo simplificado para contratação de um docente 
por prazo determinado como professor contratado II (Mestre), em jornada de 12 horas, no 
Departamento de Letras Modernas, área de Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-
Americana, disciplina de Língua Espanhola, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLM nº. 014/2020 de 17/10/20290. 

O Conselho do Departamento de Letras Modernas aprovou “ad referendum” os 
seguintes nomes para compor a Comissão de Seleção do presente processo seletivo: Titulares: 
Profas. Dras. Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons (DLM-FFLCH, Doutora-Presidente), Heloísa 
Brito de Albuquerque Costa (DLM-FFLCH, Doutora) e Valdirene Filomena Zorzo-Veloso (UEL, 
Doutora). Suplentes: Profs. Drs. Benivaldo José de Araújo Júnior (DLM-FFLCH, Doutor), Ângela 
Maria Tenório Zucchi (DLM-FFLCH, Doutora) e Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira 
(UNIFESP-Doutora). 

No processo seletivo inscreveram-se os seguintes candidatos: Doutores: Wagner 
Monteiro Pereira e Rafael Martin Camacho Ramirez. Mestres: Carlos Augusto dos Santos 
Fonseca, Renan Augusto Ferreira Bolognin, Carolina Piovam e Gabriel Adams Castelo Branco 
Aragão. 

        Como previsto no Edital FFLCH/FLM nº. 014/2020, na primeira etapa de avaliações foram 
convocados para as provas os candidatos portadores do título de Doutor.  O candidato Wagner 
Monteiro Pereira foi aprovado e indicado para o preenchimento da vaga, mas, posteriormente, 
desistiu da mesma. Em vista de sua desistência, foram convocados os candidatos mestres para 
realização da segunda etapa do processo seletivo. 

No dia 23 de novembro de 2020, a partir das oito horas e trinta minutos, tiveram início, 
remotamente, os trabalhos da segunda etapa, com a instalação da Comissão de Seleção, para a 
determinação do calendário e a elaboração da lista de pontos para a prova didática. Os candidatos 
Carlos Augusto dos Santos Fonseca, Renan Augusto Ferreira Bolognin, Carolina Piovam e Gabriel 
Adams Castelo Branco Aragão, também remotamente, tomaram ciência do calendário das provas, 
concordando com o mesmo.  

No dia 23 de novembro de 2020, às nove horas e quinze minutos teve início a arguição 
do memorial do candidato Carlos Augusto dos Santos Fonseca. Às dez horas e quinze minutos o 
candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, 
sorteou o ponto nº 7 “Tipos textuais e gêneros do discurso: propostas para o curso de Letras-
Espanhol”. Às dez horas e vinte e cinco minutos teve início a arguição do memorial do candidato 
Renan Augusto Ferreira Bolognin. Às onze horas e vinte e cinco minutos o candidato tomou ciência 
da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 7 “Tipos 
textuais e gêneros do discurso: propostas para o curso de Letras-Espanhol”. Às onze horas e trinta 
e cinco minutos, teve início a arguição do memorial da candidata Carolina Piovam. Às doze horas 
e trinta e cinco minutos, a candidata tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, 
concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 9 “Construções condicionais em língua espanhola. 
Aspectos relevantes no ensino a brasileiros”.  Às doze horas e quarenta e cinco minutos teve início 
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a arguição do memorial do candidato Gabriel Adams Castelo Branco Aragão. Às treze horas e 
quarenta e cinco minutos o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, 
concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 5 “Espanhol-português: aspectos comparativos no 
emprego de pronomes pessoais átonos e tônicos”.   

No dia 24 de novembro de 2020, às dez horas e quinze minutos, teve início a prova 
didática do candidato Carlos Augusto dos Santos Fonseca. A Senhora Presidente, Professora 
Doutora Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons, após transmitir as instruções referentes à prova, 
deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com antecedência de 
vinte e quatro horas. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em 53 
minutos. Às onze horas e vinte e cinco minutos, teve início a prova didática do candidato Renan 
Augusto Ferreira Bolognin. A Senhora Presidente, Professora Doutora Mônica Ferreira Mayrink 
O’Kuinghttons, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que 
passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com antecedência de vinte e quatro horas. A prova 
obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em 52 minutos. Às doze horas e trinta e 
cinco minutos, teve início a prova didática da candidata Carolina Piovam. A Senhora Presidente, 
Professora Doutora Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons, após transmitir as instruções 
referentes à prova, deu a palavra à candidata, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com 
antecedência de vinte e quatro horas. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido 
realizada em 47 minutos. Às treze horas e quarenta e cinco minutos, teve início a prova didática 
do candidato Gabriel Adams Castelo Branco Aragão. A Senhora Presidente, Professora Doutora 
Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a 
palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com antecedência de vinte 
e quatro horas. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em 42 minutos.  

Após a verificação das notas, a Comissão de Seleção definiu a média final de cada um 
dos examinadores, que são as seguintes: Profa. Dra. Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons: 
Carlos Augusto dos Santos Fonseca: 5,3 (cinco inteiros e três décimos) (reprovado); Renan 
Augusto Ferreira Bolognin: 6,5 (seis inteiros e cinco décimos) (reprovado); Carolina Piovam:3,6 
(três inteiros e seis décimos) (reprovada); Gabriel Adams Castelo Branco Aragão: 8,0 (oito inteiros) 
(aprovado). Profa. Dra. Heloísa Brito de Albuquerque Costa: Carlos Augusto dos Santos 
Fonseca: 5,1 (cinco inteiros e um décimo) (reprovado); Renan Augusto Ferreira Bolognin: 6,6 (seis 
inteiros e seis décimos) (reprovado); Carolina Piovam: 3,5 (três inteiros e cinco décimos) 
(reprovada); Gabriel Adams Castelo Branco Aragão: 8,1 (oito inteiros e um décimo) (aprovado). 
Profa. Dra. Valdirene Filomena Zorzo-Veloso: Carlos Augusto dos Santos Fonseca: 5,4 (cinco 
inteiros e quatro décimos) (reprovado); Renan Augusto Ferreira Bolognin: 6,6 (seis inteiros e seis 
décimos) (reprovado); Carolina Piovam: 3,5 (três inteiros e cinco décimos) (reprovada); Gabriel 
Adams Castelo Branco Aragão: 7,8 (sete inteiros e oito décimos) (aprovado). 

Em seguida, a Senhora Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual foram 
reprovados os candidatos Carlos Augusto dos Santos Fonseca, Renan Augusto Ferreira Bolognin 
e Carolina Piovam, e aprovado e indicado o candidato Gabriel Adams Castelo Branco Aragão 
para o preenchimento da vaga existente. O referido relatório fará parte integrante do processo 
citado e será submetido à apreciação do Conselho Técnico-Administrativo. 

 

Homologado pelo CTA da FFLCH-USP, em sessão ordinária de 03/12/2020. 

 

 


