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EDITAL EACH/ ATAc 035/2019
Resultado Final / Homologação
Nos dias 14,15,16 e 17 de maio de 2019,
nos termos do Edital EACH/ ATAc 016/2019 e
das demais normas que regulamentam os
concursos docentes na USP, realizou-se, na
Sala de Concusos, o processo Seletivo de
provas para provimento de um cargo de
Professor Doutor, em 12 horas semanais,
referência MS-3, no Curso de Gestão Ambiental
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
Universidade de São Paulo, na Área de Gestão
Socioambiental em Ambientes Terrestres.
Para
o
processo
seletivo,
que
corresponde à prova escrita e a prova didática,
realizadas de acordo com o Edital de abertura e
de convocação para as provas, publicado no
D.O.E. de 04.05.2019, cronograma estabelecido
pela Banca Examinadora e apresentado aos
candidatos, inscreveram-se os Doutores: Elaine
Rosângela Leutwiler Di Giacomo Silva, Juliana
Imenis Barradas, Graziele Muniz Miranda Hoffart
, Mariana Soares Domingues, Luciana Aparecida
Iotti Ziglio, Raquel Carnivalle Silva Melillo, André
Luiz da Conceição, Érica Silva Nakai e Natália
de Souza Pelinson. A doutora Érica Silva Nakai
comunicou desistência em 06.05.2019. As
doutoras Juliana Imenis Barradas, Graziele
Muniz Miranda Hoffart e Natália de Souza
Pelinson não compareceram na abertura dos
trabalhos.
A prova escrita foi realizada no dia 15 de
maio de 2019. O ponto sorteado foi o nº 03 (três)
– Indicadores de desenvolvimento sustentável na
gestão. A candidata Elaine Rosângela Leutwiler
Di Giacomo Silva elaborou um texto escrito bem
estruturado, demonstrando um domínio do tema
com aprofundamento do conteúdo insatisfatórios.
A candidata Mariana Soares Domingues
elaborou um texto escrito bem estruturado,
demonstrando um bom domínio do tema com
aprofundamento
bastante
satisfatório
do
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conteúdo. A candidata Luciana Aparecida Iotti
Ziglio elaborou um texto escrito bem estruturado,
demonstrando um domínio do tema e um
aprofundamento do conteúdo regulares. A
candidata Raquel Carnivalle Silva Melillo
elaborou um texto escrito bem estruturado,
demonstrando um bom domínio do tema com
aprofundamento
bastante
satisfatório
do
conteúdo. O candidato André Luiz da Conceição
elaborou um texto escrito bem estruturado,
demonstrando um domínio regular do tema com
aprofundamento insatisfatório do conteúdo.
A prova Didática ocorreu no dia 17 de
maio de 2019. A candidata Elaine Rosângela
Leutwiler Di Giacomo Silva passou a discorrer
sobre o ponto sorteado com a antecedência
regimental de vinte e quatro horas, em 16 de
maio de 2019, a saber: ponto nº 02 (dois) Desenvolvimento sustentável: Marco teórico. A
candidata Elaine Rosângela Leutwiler Di
Giacomo Silva demonstrou ter um domínio do
tema regular com aprofundamento insatisfatório
do conteúdo e postura didática regular. A seguir
a candidata Mariana Soares Domingues passou
a discorrer sobre o ponto sorteado com a
antecedência regimental de vinte e quatro horas,
em 16 de maio de 2019, a saber: ponto nº 05
(cinco) – Escala e Projeções em cartografia. A
candidata
Mariana
Soares
Domingues
demonstrou ter um ótimo domínio do tema com
aprofundamento muito bom do conteúdo e
postura didática muito boa. A seguir a candidata
Luciana Aparecida Iotti Ziglio passou a discorrer
sobre o ponto sorteado com a antecedência
regimental de vinte e quatro horas, em 16 de
maio de 2019, a saber: ponto nº 09 (nove) –
Processos de intemperismo físico e químico na
formação dos solos. A candidata Luciana
Aparecida Iotti Ziglio demonstrou ter um domínio
do tema insatisfatório com aprofundamento
insatisfatório do conteúdo e postura didática
regular. A seguir a candidata Raquel Carnivalle
Silva Melillo passou a discorrer sobre o ponto
sorteado com a antecedência regimental de vinte
e quatro horas, em 16 de maio de 2019, a saber:
ponto nº 08 (oito) – Solos: Textura, estrutura e
cor. A candidata Raquel Carnivalle Silva Melillo
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demonstrou ter um bom domínio do tema com
aprofundamento regular do conteúdo e postura
didática muito boa. A seguir o candidato André
Luiz da Conceição passou a discorrer sobre o
ponto sorteado com a antecedência regimental
de vinte e quatro horas, em 16 de maio de 2019,
a saber: ponto nº 07 (sete) – Relações entre a
dinâmica interna e a dinâmica externa da Terra:
clima, tectônica e geomorfologia. O candidato
André Luiz da Conceição demonstrou ter um
bom domínio do tema com aprofundamento
insatisfatório do conteúdo e boa postura didática.
Ao término das provas, a Comissão Julgadora
indicou, pela maioria dos seus membros, a
candidata Mariana Soares Domingues em
primeiro lugar e a candidata Raquel Carnivalle
Silva Melillo, em segundo lugar, para a
contratação e submete o resultado ao Conselho
Técnico Administrativo da Escola de Artes,
Ciências e Humanidades da Universidade de
São Paulo.
Homologado
“ad
referendum”
do
Conselho Técnico Administrativo da Escola de
Artes, Ciências e Humanidades da Universidade
de São Paulo em 20 de maio de 2019.
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