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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 

HUMANIDADES 

EDITAL EACH/ ATAC 037/2022 

RESULTADO FINAL / HOMOLOGAÇÃO 

Nos dias 22, 23, 24, e 25 de agosto de 

2022, nos termos do Edital EACH/ATAc 

003/2022 e das demais normas que 

regulamentam os concursos docentes na 

USP, realizaram-se, na Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades, a primeira e a 

segunda fase do concurso público de 

títulos e provas para provimento de dois 

cargos de Professor Doutor, em RDIDP, 

referência MS-3, da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades da Universidade 

de São Paulo, na Área Asssitir e Cuidar em 

Obstetrícia. A Comissão Julgadora foi 

constituída pelos seguintes membros: 

Profª. Drª. Carla Taddei de Castro Neves 

(EACH/USP); Profª. Drª. Rosa Yuka Sato 

Chubaci (EACH/USP); Profª. Drª. Maria 

Cristina Gabrielloni (UNIFESP); Profª. Drª. 

Cristina Maria Garcia de Lima Parada 

(UNESP); Prof.ª Dr.ª Claudia de Azevedo 

Aguiar (UFTM). Para a primeira fase do 

certame, que corresponde à prova escrita 

(eliminatória), realizada de acordo com a 

convocação para as provas publicada no 

DOE de 06.08.2022 e cronograma 

estabelecido pela Comissão Julgadora e 

apresentado aos candidatos, inscreveram-

se os Doutores: Larissa Rodrigues, Glauce 

Cristina Ferreira Soares, Daniel Ignacio da 

Silva, Joyce da Costa Silveira de Camargo, 

Elaine Muniz Pires, Thais Trevisan Teixeira, 

Priscila Kiselar M. Franceschini e Marcel 

Reis Queiroz. A doutora Elaine Muniz Pires 

comunicou desistência. Os doutores Daniel 

Ignacio da Silva, Priscila Kiselar M. 

Franceschini e Marcel Reis Queiroz não 

compareceram na abertura dos trabalhos. 

O resultado prova foi proclamado 

publicamente. Para a realização da prova 

escrita o ponto sorteado foi o 10 (dez) – 

Direitos sexuais e reprodutivos na atenção 

à saúde das mulheres e atenção integral às 

mulheres em situação de violência. Na 

avaliação desta prova, a banca considerou 

os seguintes critérios: coerência, 

pertinência, abrangência, adequação ao 

tema e atualização. As candidatas Larissa 

Rodrigues, Glauce Cristina Ferreira Soares, 

Joyce da Costa Silveira de Camargo e Thais 

Trevisan Teixeira foram habilitadas para 

concorrer a segunda fase. Aquelas que 

foram avaliadas dentro dos critérios acima 

descritos pela maioria dos integrantes da 

banca avaliadora, portanto, para 

participarem do julgamento do memorial 

com prova pública de arguição e prova 

didática. No Julgamento do Memorial de 

cada candidata a banca estabeleceu, 

baseada no edital, os seguintes critérios 

norteadores: desempenho na arguição, 

atividade docente na área do concurso, 

atividade prática nos últimos 5 anos na 

área do concurso, produção científica na 

área do concurso. Através destes critérios 

pactuados pela banca avaliadora antes do 

início do exame oral, as candidatas foram 

arguidas por todos os membros da banca 

individualmente e cada candidata atingiu 

as notas expressas no respectivo boletim 

de notas. Já na Prova Didática, a banca 

estabeleceu como critérios básicos: 

estratégia de ensino, conteúdo e 

desempenho didático. Para cada candidata 

os membros da banca atribuíram notas 

individuais, conforme expresso no boletim 

correspondente. Ao término das provas da 

segunda fase, a Comissão Julgadora 

indicou, pela maioria dos seus membros, as 

candidatas Glauce Cristina Ferreira Soares 

(4 indicaçãoes) e Joyce da Costa Silveira 

de Camargo (4 indicações), para o 

preenchimento dos dois cargos existentes, 

submetendo o resultado à Congregação da 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo. 

Homologado pela Congregação da Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades em 

sessão ordinária realizada em 21 de 

setembro de 2022. 


