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estavam incorretos. A candidata ensinou a forma “mecânica” de 
construir as estatísticas utilizando apenas um exemplo fictício, 
mas não interpretou nenhuma delas. Não apresentou outros 
exemplos práticos ou exercícios. O candidato Alex Castro iniciou 
sua apresentação às 15h00h e terminou às 15h54, dentro do 
tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Teste Qui-quadrado 
de associação”. Apresentou os objetivos e qual seria a metodo-
logia de ensino ao longo do curso e a avaliação dos alunos. 
Colocou como pré-requisitos para esse conteúdo, diversos con-
ceitos de variáveis quantitativas, que não se referem ao tema, 
pois o teste de associação pelo qui-quadrado se refere à associa-
ção de duas variáveis qualitativas. Demorou-se a entrar no tema 
proposto. A didática do candidato foi regular, com linguagem 
pouco formal; durante o desenvolvimento da aula foram apre-
sentados conceitos incorretos e mostrou desconhecimento sobre 
alguns testes estatísticos. O candidato Eduardo de Masi iniciou 
sua apresentação às 16h00 e terminou às 16h42, dentro do 
tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Teste de hipóteses 
para uma proporção”. Não apresentou os objetivos ou o plano 
de aula, mas fez pequena recordação dos conceitos necessários, 
com pequenos erros. Durante a aula foram apresentados vários 
conceitos, definições, desenvolvimentos e procedimentos incor-
retos. Houve confusão entre os conceitos de parâmetro e estima-
dor, desconhecimento do significado de nível descritivo do teste 
(valor-p); a estatística do teste, a condução do teste e a utiliza-
ção da tabela da distribuição Normal foram incorretas. Em 
resumo, mostrou-se inadequado para ministrar disciplinas na 
área. A candidata Manuela de Almeida Roediger iniciou sua 
apresentação às 17h00 e terminou às 15h45, dentro do tempo 
regulamentar. O tema sorteado foi “Teste de hipóteses: concei-
tos gerais”. Apresentou um roteiro de aulas totalmente inade-
quado, com temas como “inferência” ministrados antes de 
“estatística descritiva”. A candidata demorou-se a abordar o 
tema da aula, apresentou uma didática ruim, mostrou desconhe-
cimento em conceitos inerentes ao tema, como a definição das 
hipóteses de um teste, probabilidades de erros, intervalo de 
confiança, nível de significância, nível descritivo (valor-p), entre 
outros. Em resumo, mostrou-se inadequada para ministrar disci-
plinas na área. No dia 03 de dezembro de 2020, às 8h00, por 
videoconferência, via Plataforma Zoom, conforme Resolução nº 
8.002/2020, e em Sessão pública, via Youtube, iniciou-se a aula 
da candidata Vanilde de Castro. A candidata iniciou sua apresen-
tação às 8h05 e terminou às 8h56h, dentro do tempo regula-
mentar. O tema sorteado foi “Teste Qui-quadrado de associa-
ção”. A candidata apresentou didática regular, mostrou desco-
nhecimento em conceitos inerentes ao tema, como a aplicabili-
dade do teste, a definição das hipóteses, nível de significância, 
valor crítico, entre outros. Não apresentou frequências relativas 
ou falou em nível descritivo (valor-p). Houve descuido na lingua-
gem, sem nenhum rigor estatístico na definição dos conceitos, 
de modo que vários deles estavam incorretos. Os exemplos 
foram pouco aplicados na área de Saúde Pública e Nutrição, que 
são os dois Bacharelados em que a candidata estaria ministran-
do disciplina. A candidata Jackeline Aparecida Ferreira Romio 
iniciou sua apresentação às 9:17h e terminou às 10:13h, dentro 
do tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Teste de hipóte-
ses: conceitos gerais”. Não apresentou objetivos ou plano de 
aula. A aula mostrou-se uma divagação confusa sobre o tema; o 
material de aula, bem como a concepção, o desenvolvimento, a 
expressão de ideias e a própria utilização da língua portuguesa 
foram extremamente confusos, inadequados e insuficientes 
mesmo para um seminário de graduação. Incorreu em erros 
mesmo nos conceitos mais básicos que fundamentam um teste 
de hipóteses. Em resumo, mostrou-se inadequada para ministrar 
disciplinas na área. Na aula da candidata Sonia Faria Mendes 
Braga, a mesma se conectou a sala do Zoom, mas teve proble-
mas ao manusear o computador e não conseguiu apresentar a 
sua aula. Expôs à Comissão Julgadora sua dificuldade em apre-
sentar a aula, pediu desculpas e desistiu de sua participação. A 
desistência foi gravada e apresentada no link do Youtube em 
sessão aberta. No dia 04 de dezembro de 2020, às 10h15, por 
videoconferência, via Plataforma Zoom, conforme Resolução nº 
8.002/2020, e em Sessão pública, via Youtube, iniciou-se Os Jul-
gamento de Memoriais com Provas Pública de Arguição, por 
ordem de inscrição. A candidata Lara Maria Herrera Drugowick 
demonstrou pouco, ou nenhuma, experiência em ensino na 
Graduação de Bioestatística, sem propostas para as dificuldades 
que se enfrentam, atualmente, devido à pandemia. Não tem 
conhecimento do software que é utilizado na Graduação, a 
saber, o R. Não demonstrou conhecimentos estatísticos teóricos 
e nem formação suficientes para ministrar a disciplina, bem 
como maturidade para tal. O candidato Bruno Travassos de 
Britto demonstrou interesse em novas formas de ensino para 
esse momento da epidemia do COVID. Não considera importan-
te a educação formal em estatística, mas apenas o interesse na 
área, pois isso possibilita ser um professor melhor, por que 
entende o aluno e pode dar melhores exemplos. Apontou que, 
embora não tenha formação em Estatística, tem conhecimento 
mais profundo do que muitos estatísticos formados. Sua experi-
ência em aula de Bioestatística foi pontual, e a sua proposta de 
metodologia de ensino e bibliografia para a Bioestatística não 
está demonstrada como a mais adequada. Além disso, não 
soube explicar qual o conteúdo estatístico que ministrou e deu 
explicações incorretas sobre alguns conteúdos de aula. Nota: 5,0 
(cinco). O candidato Marcelo Luiz Dias da Silva Gabriel Britto 
demonstrou experiência em ministrar disciplinas na área de 
exatas, mas não em Bioestatística. Tem conhecimento mais 
genérico na área, e recomendou bibliografia adequada. Segundo 
referiu, tem experiência em analisar dados. No momento está 
cursando o primeiro semestre do Bacharelado em Estatística na 
FMU, demonstrando interesse em aprofundar seu conhecimento 
de Estatística e suprir as eventuais deficiências teóricas. Mostrou 
potencial para o cargo e disponibilidade para interagir com os 
docentes da área em suas atividades. Adriana Cabrera Baca 
referiu experiência em dar aulas em métodos quantitativos e de 
fazer análise de dados na área de econometria. Demonstrou não 
ter conhecimentos suficientes na área de Bioestatística ou expe-
riência em ministrar aulas no tema, embora tenha muita vontade 
de dar aula. Mora no Rio de Janeiro e refere ter disponibilidade 
para viajar toda a semana para vir dar aula, pois, no momento, 
não pretende se mudar para São Paulo. Um ponto positivo foi 
sua disponibilidade para interagir com os docentes da área. A 
candidata Ligia de Santis refere estar preparada para ministrar 
disciplinas de Bioestatística, mas tem pouca experiência e 
demonstrou não ter conhecimentos suficientes na área. Falou 
das possíveis dificuldades em dar aula à distância, mas não 
propôs solução. Tem uma visão pouco madura sobre a Bioesta-
tística e pouca experiência em propor uma ementa, desconhe-
cendo o conteúdo de inferência estatística. Sua proposta de 
disciplina para a Bioestatística seria de treinar em uso de sof-
twares. Refere ter experiência de análise de dados em psicome-
tria. O candidato Alex Castro tem pouca experiência teórica em 
estatística, é um autodidata, mas pretende cursar o Bacharelado 
em Estatística na UNICAMP. Sua experiência didática em Bioes-
tatística consiste em poucas aulas e costuma ministrar aulas 
sobre “como ler e interpretar um artigo científico”. Cometeu 
erros em conceitos teóricos importantes a serem ensinados nas 
disciplinas. Refere ter experiência em análise de dados na área 
da saúde, em especial, em experimentos. O candidato Eduardo 
de Masi tem alguma experiência em dar aulas, mas nenhuma em 
Bioestatística. Sua formação em estatística ocorreu em discipli-
nas durante o mestrado e doutorado, além das análises de dados 
de seus trabalhos. Seu memorial está confuso e não deixa clara 
a sua formação e experiência na área. Considera que não tem 
experiência suficiente no software R para ministrar disciplinas de 
Bioestatística. Não soube apresentar uma ementa coerente para 
a disciplina introdutória de Bioestatística. A candidata Manuela 
de Almeida Roediger tem experiência recente em ministrar aula 
de Bioestatística e apresentou ementa de acordo com o progra-
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Candidatos com inscrições aprovadas: Leandro Campi 
Prearo, Lara Mara Herrera Drugowick, Bruno Travassos de Brito, 
Mariane de Mello Fontanelli, Marcelo Luiz Dias da Silva Gabriel, 
Alice Lemos de Morais, Adriana Cabrera Baca, Ligia de Santis, 
Alex Castro, Almiro José Machado Júnior, Eduardo de Masi, 
Manuela de Almeida Roediger, Vanilde de Castro, Jackeline 
Aparecida Ferreira Romio, Sonia Faria Mendes Braga e Valker 
Araújo Feitosa.

RELATÓRIO FINAL
No dia 30 de novembro, às 8h00, por videoconferência, via 

Plataforma Meet, conforme Resolução nº 8.002/2020, foram 
abertos os trabalhos pela Professora Doutora Gleice Margarete 
de Souza Conceição, na qualidade de Presidente dos trabalhos, 
instalou a Comissão Julgadora com a presença da Professora 
Associada Lúcia Pereira Barroso, do Departamento de Estatística 
do Instituto de Matemática e Estatística da USP e da Professora 
Doutora Angela Tavares Paes, da Universidade Federal de São 
Paulo – UNIFESP, onde se apresentaram aos candidatos presen-
tes e elaboraram o cronograma de prova e a lista de pontos para 
a Prova Didática. Apresentaram-se para o Processo Seletivo os 
candidatos: Lara Mara Herrera Drugowick, Bruno Travassos de 
Brito, Marcelo Luiz Dias da Silva Gabriel, Adriana Cabrera Baca, 
Ligia de Santis, Alex Castro, Eduardo de Masi, Manuela de Almei-
da Roediger, Vanilde de Castro, Jackeline Aparecida Ferreira 
Romio, Sonia Faria Mendes Braga e Valker Araújo Feitosa. No dia 
27 de novembro, a candidata Mariane de Mello Fontanelli nos 
informou, por e-mail, a sua desistência em participar do Proces-
so Seletivo. No dia 1º de dezembro de 2020, os candidatos se 
apresentaram no horário designado para sorteio do ponto, de 
hora em hora, iniciando pela primeira candidata inscrita Lara 
Mara Herrera Drugowick, às 8h00, tomou conhecimento dos 10 
pontos, e após sua concordância foi sorteado o ponto de núme-
ro 7, intitulado “Estimação de parâmetro”. Em seguida, às 
09h15, o candidato Bruno Travassos de Brito, tomou conheci-
mento dos 10 pontos, e após sua concordância, sorteou o ponto 
de número 2, intitulado “Testes de hipóteses para uma média 
populacional”. Às 10h30, o candidato Marcelo Luiz Dias da Silva 
Gabriel, tomou conhecimento dos 10 pontos, e após concordân-
cia, sorteou o ponto de número 2, intitulado “Testes de hipóte-
ses para uma média populacional”. Às 11h45, a candidata 
Adriana Cabrera Baca, tomou conhecimento dos 10 pontos, e 
após concordância, sorteou o ponto de número 10, intitulado 
“Análise descritiva - gráficos”, Às 14h00, a candidata Ligia de 
Santis, tomou conhecimento dos 10 pontos, e após concordân-
cia, sorteou o ponto de número 9, intitulado “Resumo de dados 
em medidas de tendência, de posição e de dispersão”. Às 15h00, 
o candidato Alex Castro, tomou conhecimento dos 10 pontos, 
tomou conhecimento dos 10 pontos, e após concordância, sor-
teou o ponto de número 4, intitulado “Teste Qui-quadrado de 
associação”. Às 16h00, o candidato Eduardo de Masi, tomou 
conhecimento dos 10 pontos, e após concordância, sorteou o 
ponto de número 3, intitulado “Testes de hipóteses para uma 
proporção populacional”. Às 17h00, a candidata Manuela de 
Almeida Roediger, tomou conhecimento dos 10 pontos, e após 
concordância, sorteou o ponto de número 1, intitulado “Testes 
de hipóteses – conceitos gerais”. No dia 02 de dezembro 2020, 
o candidato Valker Araújo Feitosa, enviou, por e-mail, a sua 
desistência em participar do Processo Seletivo. Às 08h00, a 
candidata Vanilde de Castro, tomou conhecimento dos 10 pon-
tos, e após concordância, sorteou o ponto de número 4, intitula-
do “Teste Qui-quadrado de associação”. Às 10h15, a candidata 
Jackeline Aparecida Ferreira Romio, tomou conhecimento dos 10 
pontos, e após concordância, sorteou o ponto de número 1, 
intitulado “Testes de hipóteses – conceitos gerais”. Às 11h30, a 
candidata Sonia Faria Mendes Braga, tomou conhecimento dos 
10 pontos, e após concordância, sorteou o ponto de número 5, 
intitulado “Intervalos de confiança”. No mesmo dia iniciaram, 
por videoconferência, via Plataforma Zoom, conforme Resolução 
nº 8.002/2020, e em Sessão pública, via Youtube, iniciamos a 
apresentação, pelos candidatos, em ordem de inscrição, das 
Provas Didáticas. A candidata Lara Maria Herrera Drugowick 
iniciou sua apresentação às 8h08 e terminou às 8h53, dentro do 
tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Estimação de parâ-
metros”. Apresentou objetivos, roteiro de aula e tarefas. A 
introdução, justificativa e todo o desenvolvimento da aula foram 
incorretos, com linguagem inadequada e pouco técnica, tornan-
do a aula semelhante a um seminário de graduação. Os exem-
plos foram pouco aplicados na área de Saúde Pública e Nutrição, 
que são os dois Bacharelados em que a candidata estaria 
ministrando disciplina. O candidato Bruno Travassos de Britto 
iniciou sua apresentação às 9h16 e terminou às 10h05h, dentro 
do tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Teste de hipóteses 
para uma média populacional”. O candidato não ministrou aula 
sobre o tema sorteado. Falou em testes de hipóteses para com-
parar duas médias (com observações dependentes e indepen-
dentes) e em análise de variância. Em todos os temas abordados 
foram apresentados vários conceitos, definições, desenvolvimen-
tos e procedimentos incorretos. Mas não houve aula sobre teste 
de hipóteses para uma média. Em sua aula, não falou em Teore-
ma Limite Central, estatística dos testes ou suas distribuições e 
demonstrou não compreender o que é nível descritivo do teste 
(valor-p). Os exemplos utilizados foram pouco aplicados na área 
de Saúde Pública ou Nutrição, que são os dois Bacharelados em 
que o candidato estaria ministrando disciplina. A bibliografia 
recomendada foi inadequada e sugeriu que sempre se pode 
aprender estatística sem saber a teoria ou matemática. O candi-
dato Marcelo Luiz Dias da Silva Gabriel Britto iniciou sua apre-
sentação às 10h32 e terminou às 11h20, dentro do tempo 
regulamentar. O tema sorteado foi “Teste de hipóteses para uma 
média populacional”. Embora alguns conceitos e desenvolvi-
mentos tenham sido apresentados de forma inconsistente, o 
candidato mostrou desenvoltura e didática durante a exposição 
do tema. O formato e conteúdo da aula, tanto teórico quanto 
prático ainda necessitam ajustes. Alguns erros foram cometidos, 
mas sem comprometer fortemente a aula. Apresentou exemplos 
de aplicação em R, mostrando domínio na utilização do softwa-
re e suas interfaces. A candidata Adriana Cabrera Baca iniciou 
sua apresentação às 11h46 e terminou às 12h40, dentro do 
tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Análise descritiva: 
gráficos”. Fez recordação dos conceitos que seriam necessários 
para a aula, mas não apresentou objetivos, roteiro de aula e 
tarefas, sendo que a aula não foi bem estruturada. Utilizou o 
Whiteboard, que é um excelente recurso didático, mas a aula 
não foi boa, assemelhou-se mais a uma aula de exercícios dada 
por um monitor. Demorou-se a entrar no tema, apresentou 
alguns gráficos pouco utilizados e não apresentou outros impor-
tantes, como box plots e diagramas de dispersão, o que resultou 
em conteúdo parcial e não adequado às disciplinas. Não inter-
pretou nenhum dos gráficos apresentados e nem ressaltou em 
quais situações deveriam ser aplicados. Em resumo, mostrou-se 
inadequada para ministrar disciplinas na área. A candidata Ligia 
de Santis iniciou sua apresentação às 14h00 e terminou às 
14h50, dentro do tempo regulamentar. A aula teve de ser inter-
rompida quando um dos membros da banca perdeu a conexão 
com a internet, mas o problema foi resolvido rapidamente e o 
tempo de interrupção foi adicionado ao tempo disponibilizado à 
candidata para sua exposição. O tema sorteado foi “Análise 
descritiva: medidas de tendência central e dispersão”. A candi-
data apresentou os objetivos, mas não o roteiro de aula ou 
tarefas para os alunos. A didática foi regular, o material de aula 
e a linguagem foram, em geral, informais, sem nenhum rigor 
estatístico na definição dos conceitos, de modo que alguns deles 

Gurza Lavalle, no concurso público de títulos e provas visando à 
obtenção do título de Livre-Docente do Departamento de Ciência 
Política, disciplina de Teoria Política e Inovação Democrática, bem 
como aprovou os seguintes nomes para a constituição da Comis-
são Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Álvaro de Vita (DCP-FFLCH, 
Titular, aposentado), Eduardo Cesar Leão Marques (DCP-FFLCH, 
titular, Presidente 1), Bruno Pinheiro Wanderley Reis (UFMG, 
titular), Luciana Ferreira Tatagiba (Unicamp, livre-docente) e 
Lígia Helena Hahn Lüchmann (UFSC, titular). Membros suplentes: 
Paolo Ricci (DCP-FFLCH, livredocente, Presidente 2), Glauco Peres 
da Silva (DCP-FFLCH, livre-docente, presidente 3), Rachel Mene-
guello (Unicamp, titular) e Vera Lucia Michalany Chaia (PUC-SP, 
livre-docente).Por conta do impedimento da participação do Prof. 
Bruno Pinheiro Wanderley Reis a Professora Rachel Meneghello 
passa a ser membro titular da referida comissão julgadora.

No dia 30 de novembro de 2020, às oito horas, por video-
conferência, pelo link https://meet.google.com/tic-fngf-xmk da 
plataforma do Google Meet e transmissão ao vivo no Youtube 
pelo link https://www.youtube.com/channel/UCNiH334YQs-
lyClYxjkM0X8A, iniciaram-se os trabalhos com a instalação da 
Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a elabora-
ção da lista de pontos para a prova escrita. Às oito horas e trinta 
minutos, o candidato tomou ciência do calendário e da lista de 
pontos para a prova escrita, concordando com eles. Às oito horas 
e trinta minutos, iniciou-se a Arguição de Memorial. O candidato, 
Adrian Gurza Lavalle respondeu de modo consistente e esclare-
cedor às questões que lhe foram dirigidas pelos membros da 
banca. A Arguição do Memorial terminou às treze horas e trinta 
minutos. Às catorze horas e trinta e cinco minutos, iniciou-se a 
Defesa de Tese, intitulada Sociedade Civil e Ecologias Organiza-
cionais em São Paulo e na Cidade Do México: Uma análise de 
Redes. Em sua tese, o candidato analisa comparativamente a 
composição da sociedade civil da Cidade do México e de São 
Paulo, acrescentando importantes avanços teórico e analítico ao 
estudo do tema. Esta fase do concurso terminou às 19:15 horas.

No dia 01 de dezembro de 2020, oito horas e trinta minutos, 
na sala de treinamento e pela plataforma do Google Meet, ocor-
reu o sorteio do ponto e início da prova Escrita (com consulta a 
livros, periódicos e outros documentos bibliográficos durante ses-
senta minutos, após o sorteio). A Prova Escrita, acerca do tema 
“Representação, participação e intermediação política”, foi ela-
borada no tempo regulamentar, em computador, conforme opção 
prévia feita pelo candidato, obedecendo ao disposto na Portaria 
FFLCH nº 011/2020 de 05/05/2020. Às catorze horas, o candidato 
tomou ciência da lista e sorteou o ponto da Prova Didática.

No dia 02 de dezembro de 2020, às catorze horas, por vide-
oconferência, pela plataforma do Google Meet e transmissão 
ao vivo pelo Youtube, iniciou-se a prova didática sobre o tema 
“Estado e interesses sociais organizados “, que foi realizada em 
58 minutos. Ao longo de sua exposição, o candidato demons-
trou amplo domínio sobre os fundamentos teóricos do tema 
e vasto conhecimento da literatura associada aos temas do 
pluralismo e do neocorporativismo. O candidato demonstrou 
grande capacidade de organização para exposição do tema, 
tendo um desempenho destacado. Às quinze horas e quinze 
minutos, o candidato fez a leitura da prova escrita. Em seu 
texto, o candidato discorreu com grande precisão sobre o tema 
sorteado, demonstrando vasto conhecimento e domínio dos 
debates centrais do campo. Após o término da leitura da Prova 
Escrita, o Senhor Presidente declarou publicamente a média final 
de cada um dos examinadores, sendo elas: Eduardo Cesar Leão 
Marques: 10 (dez inteiros) (aprovado); Prof. Dr. Álvaro de Vita: 10 
(dez inteiros) (aprovado); Rachel Meneghello: 10 (dez inteiros) 
(aprovado); Luciana Ferreira Tatagiba: 10 (dez inteiros) (aprova-
do); Lígia Helena Hahn Lüchmann: 10 (dez inteiros) (aprovado). 
Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo em vista que o 
candidato, Professor Adrian Gurza Lavalle, satisfez às exigências 
para a Livre-docência, considera-o habilitado na área de Teoria 
Política e Inovação Democrática e submete o Relatório Final para 
apreciação da Congregação.

HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH-USP, EM 
SESSÃO ORDINARIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/72/2020 - CONVOCAÇÃO
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 

da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-
-Docência do Departamento de Gastroenterologia, com base 
no programa da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo e 
Coloproctologia - Área de Coloproctologia, referente ao EDITAL 
ATAC/FM/40/2020, com base na RESOLUÇÃO 7955/2020.

Candidatos inscritos: nº 1 - Dr. Rodrigo Ambar Pinto; nº 
2 - Dr. Carlos Frederico Sparapan Marques; nº 3 - Dr. Caio Sergio 
Rizkallah Nahas e nº 4 - Dr. Carlos Walter Sobrado Júnior

INÍCIO DO CONCURSO: 11 de janeiro de 2021
Os candidatos deverão se apresentar às 7h15 do dia 11 de 

janeiro de 2021, na Sala do CETEC, nº 2305, 2º andar do Prédio 
da Faculdade de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455 
- São Paulo/SP, CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados os candidatos e os mem-
bros da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/73/2020 - CONVOCAÇÃO

A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 
da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-
-Docência do Departamento de Clínica Médica, com base no 
programa da Disciplina de Geriatria, referente ao EDITAL ATAC/
FM/24/2020, com base na RESOLUÇÃO 7955/2020.

Candidatos inscritos: nº 1 - Dr. Alexandre Leopold Busse e nº 
2 - Dra. Claudia Kimie Suemoto

INÍCIO DO CONCURSO: 19 de janeiro de 2021
Os candidatos deverão se apresentar às 7h15 do dia 19 de 

janeiro de 2021, na Sala do CETEC, nº 2305, 2º andar do Prédio 
da Faculdade de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455 
- São Paulo/SP, CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados os candidatos e os mem-
bros da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/74/2020 - CONVOCAÇÃO

A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 
da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-
-Docência do Departamento de Pediatria, com base da Disciplina 
de Pediatria Clínica, referente ao EDITAL ATAC/FM/40/2020, com 
base na RESOLUÇÃO 7955/2020.

Candidato inscrito: Dr. Luiz Vicente Ribeiro Ferreira da 
Silva Filho

INÍCIO DO CONCURSO: 2 de fevereiro de 2021
O candidato deverá se apresentar às 7h45 do dia 2 de 

fevereiro de 2021, na Sala do CETEC, nº 2305, 2º andar do Prédio 
da Faculdade de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455 
- São Paulo/SP, CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados o candidato e os membros 
da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/75/2020 - CONVOCAÇÃO

A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 
da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-
-Docência do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia 
e Terapia Ocupacional, com base no programa do Curso de 
Fonoaudiologia - Área de Saúde Mental na Infância e Adoles-
cência, referente ao EDITAL ATAC/FM/40/2020, com base na 
RESOLUÇÃO 7955/2020.

Candidata inscrita: Dra. Daniela Regina Molini Avejonas
INÍCIO DO CONCURSO: 23 de fevereiro de 2021
A candidata deverá se apresentar às 7h45 do dia 23 de 

fevereiro de 2021, na Sala do CETEC, nº 2305, 2º andar do Prédio 
da Faculdade de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455 
- São Paulo/SP, CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados a candidata e os membros 
da Comissão Julgadora.

[Classificação – Nome do Candidato]: Não Houve – os candida-
tos não obtiveram, da maioria dos examinadores, nota mínima 
sete, conforme prevê o item 7 do Edital ATAc 019/2020. CANDI-
DATOS NÃO HABILITADOS: Deyvid Aléx de Bitencourt Monteiro 
(desistente), Bruno Silva Dias e Paula Regina da Cruz Noia. Tendo 
em vista o resultado acima, não houve candidato indicado pela 
Comissão de Seleção para ocupar a vaga de Professor Contra-
tado III (Professor Doutor), em RTP, doze horas semanais, por 
prazo determinado, junto à área de conhecimento de Desenho 
Industrial do Departamento de Projeto da FAUUSP. Assistência 
Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
 Comunicado
A Congregação, em sessão realizada em 09 de dezembro 

de 2020, por 39 votos favoráveis, homologou o relatório do 
concurso de Livre-Docência do Departamento de Economia da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Uni-
versidade de São Paulo, na área de Economia Financeira, aberto 
pelo Edital 11/2020, a que se submeteu o Doutor Ricardo Dias de 
Oliveira Brito, no período de 24 a 27 de novembro de 2020. Fun-
damentada nos elementos examinados, na trajetória acadêmica 
do candidato e nos resultados obtidos nas provas, a comissão 
julgadora o considerou habilitado, indicando-o a Congregação 
da Faculdade para a obtenção do título de Livre-Docente, na 
especialidade Economia Financeira. A Comissão foi composta 
pelos professores Rodrigo De Losso da Silveira Bueno (Presiden-
te do EAEFEAUSP), Claudio Ribeiro Lucinda (EAEFEAUSP), Fábio 
Augusto Reis Gomes (FEARP-USP), Marcelo Fernandes (FVG-SP) 
e André Alves Portela Santos (UFSC).

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital ATAc 044/2020
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Filoso-

fia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, em sua 278ª reu-
nião ordinária, realizada em 10/12/2020, homologou o relatório 
final da comissão de seleção que, em 27/11/2020, não habilitou 
candidato na primeira etapa de avaliações do Processo Seletivo 
para contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS 3.1), como Professor Con-
tratado II (MS-2), ou como Professor Contratado I (MS-1), com 
jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, na área de 
conhecimento: Instrumento: Violoncelo, junto ao Departamento 
de Música, nos termos do Edital ATAc 028/2020, publicado no 
D.O.E. de 19/09/2020. A comissão de seleção esteve assim cons-
tituída: Profs. Drs.: Gustavo Silveira Costa – Professor Doutor do 
Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Elise 
Barbara Pittenger - Professora Adjunta do Departamento de Ins-
trumentos e Canto da Escola de Música da Universidade Federal 
de Minas Gerais; William Teixeira da Silva - Professor Adjunto 
da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul (2020.1.800.59.9).

 Edital ATAc 045/2020
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Filoso-

fia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, em sua 278ª reu-
nião ordinária, realizada em 10/12/2020, homologou o relatório 
final da comissão de seleção que, em 01/12/2020, habilitou as 
candidatas Luciana Corts Mendes, Gabriela Bazan Pedrão, Cintia 
Almeida da Silva Santos e Ednéia Silva Santos Rocha na primeira 
etapa de avaliações e 01 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS 3.1) ou como Professor 
Contratado II (MS-2), com jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, na área de conhecimento: Fundamentos Teóricos 
da Biblioteconomia e Ciência da Informação e Organização e 
Tratamento da Informação, junto ao Departamento de Edu-
cação, Informação e Comunicação, nos termos do Edital ATAc 
029/2020, publicado no D.O.E. de 23/09/2020. As candidatas 
habilitadas foram classificadas pela comissão de seleção:

Classificação - Nome do Candidato
1º Luciana Corts Mendes
2º Ednéia Silva Santos Rocha
3º Cintia Almeida da Silva Santos
4º Gabriela Bazan Pedrão
A comissão de seleção esteve assim constituída: Profs. Drs.: 

Marco Antonio de Almeida, Professor Associado do Departamen-
to de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; Walter Moreira, Professor Doutor do Departamento 
de Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências - 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – cam-
pus Marília; Jose Fernando Modesto da Silva, Professor Doutor 
do Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comuni-
cação e Artes da Universidade de São Paulo. (2020.1.797.59.8).

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 EDITAL FFLCH/FLM 10/2020 – CONVOCAÇÃO
A FFLCH da USP, convoca Gabriel Adams Castelo Branco 

Aragão, a comparecer ao Serviço de Pessoal, Prédio da Adminis-
tração desta Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
sito à Rua do Lago, 717, sala 135, Cidade Universitária, Butantã, 
no prazo de cinco dias úteis, a contar da data desta publicação, 
ou por meio dos sistemas eletrônicos, fornecendo ou preen-
chendo, todos os documentos solicitados para dar andamento 
à sua contratação, como Professor Contratado II, Ref. MS-2, 
em jornada de 12 H semanais, conforme Edital FFLCH/FLM nº 
014/2020, de Abertura de inscrições ao Processo Seletivo para 
contratação provimento de um claro, publicado no DO. de 
17/09/2020 e Comunicado de Resultado Final/Classificação, bem 
como a Homologação pela C.T.A em 03-12-2020, publicado no 
DO. de 09-12-2020.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
HOMOLOGAÇÃO
A Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de 10 de 

dezembro de 2020 em votação aberta e nos termos da legislação 
vigente, APROVOU, a inscrição do candidato Everaldo Oliveira 
de Andrade no concurso público de títulos e provas visando à 
obtenção de título de Livre-Docência do Departamento de His-
tória, área: História Contemporânea, disciplina de História Con-
temporânea: século XX, conforme Edital FFLCH n° 013-2020 de 
01/07/2020 (Prot.: 20.5.290.8.3). Na mesma oportunidade indicou 
os seguintes nomes para compor a Comissão Julgadora do 
referido concurso: Membros Titulares: Profs. Drs. Lincoln Ferreira 
Secco (DH-FFLCH, livre-docente, presidente 2), Osvaldo Luís Angel 
Coggiola (DH-FFLCH, titular, presidente 1), Laura Antunes Maciel 
(UFF, titular), Ricardo Gaspar Müller (UFSC, titular) e Marcos Cor-
deiro Pires (UNESP, livre-docente). Membros Suplentes: Angelo de 
Oliveira Segrillo (DH-FFLCH, livre-docente, presidente 3), Marcelo 
Badaró Mattos (UFF, titular), Marcos Cezar de Freitas (UNIFESP, 
livre-docente) e Adalmir Leonídio (ESALQ, livre-docente).

RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 
PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA. DISCIPLINA DE 
TEORIA POLÍTICA E INOVAÇÃO DEMOCRÁTICA. CANDIDATO 
INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR ADRIAN GURZA LAVALLE.

O Professor Doutor Adrian Gurza Lavalle submeteu-se 
às provas do concurso para a Livre-docência (Arguição do 
Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 
30 de novembro a 02 de dezembro de 2020, nos termos da 
legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH nº 013/2020 
de 01/07/2020 (Prot. Nº 20.5.289.8.5)

A Congregação, em reunião ordinária de 29/10/2020, aceitou 
o pedido de inscrição do candidato, Professor Doutor Adrian 




