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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES 
Nos dias 23, 24, 26 e 27 de janeiro de 2023, 
nos termos do Edital EACH/ ATAc 067/2022 
e das demais normas que regulamentam os 
concursos docentes na USP, realizou-se, na 
Sala de Concursos, o processo Seletivo de 
provas para contratação de um cargo 
Professor Assistente, em 12 horas 
semanais, referência MS-3.1, no Curso de 
Gestão Ambiental da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo, na Área Recursos Naturais. 
Para o processo seletivo, que corresponde 
à prova escrita e a prova didática, 
realizadas de acordo com o Edital de 
abertura e convocação para as provas 
publicada no D.O.E. de 14/01/2023 e 
cronograma estabelecido pela Banca 
Examinadora e apresentado aos 
candidatos, inscreveram-se: Ana Carolina 
Russo, Thiago Luis Felipe Brito, Raíssa 
Moreira Lima Mendes Musarra, Carolina 
Cristina Fernandes, Bruno Avellar Alves de 
Lima, José Júlio Ferraz de Campos Jr, 
Alexandre do Nascimento Souza, Jorge 
Tenório Fernando, Estela Macedo Alves e 
Carla Moura de Paulo. A candidata Ana 
Carolina Russo não copareceu e o 
candidato Jorge Tenório Fernando 
justificou a ausência por email. A prova 
escrita foi realizada no dia 24 de janeiro de 
2023. O ponto sorteado foi o nº 08 (oito) – 
A importância estratégica dos recursos 
naturais no contexto da economia mundial 
e das relações internacionais via produção 
e comércio de commodities. O candidato 
Thiago Luis Felipe Brito, com qualidade 
abordou questões internacionais e 
projeções futuras, entretanto fugiu do 
tema dando enfoque apenas a recursos 
energéticos, além de cometer alguns erros 
ortográficos e gramaticais. A candidata 
Raíssa Moreira Lima Mendes Musarra 
apresentou uma boa perspectiva histórica, 
mas não foi convergente quanto ao tema 
central solicitado e apresentou discreta 
análise crítica. A candidata Carolina Cristina 

Fernandes teve boa construção textual 
com adequada análise crítica, porém 
enfoque limitado quanto ao ponto 
sorteado, com uso desnecessário de temas 
subjascentes. O candidato Bruno Avellar 
Alves de Lima teve boa construção de 
ideias com escrita de boa qualidade 
científico-acadêmico, mas o recorte 
escolhido não conduziu ao devido 
aprofundamento do tema, com tênue 
capacidade de síntese. O candidato José 
Júlio Ferraz de Campos Jr demonstrou 
capacidade de síntese e apresentou 
reflexões pertinentes, contudo o texto está 
superficial, com restrito conteúdo científico 
e problemas em relação a construção de 
ideias e coesão. O candidato Alexandre do 
Nascimento Souza se ateve ao tema, com 
boa organização das ideias e diferenciada 
capacidade crítica, apesar de não 
referenciar o texto. A candidata Estela 
Macedo Alves teve bom embasamento 
teórico e abragência, no entanto, perdeu o 
foco se atendo a temas adjascentes e 
repetições de ideias. A candidata Carla 
Moura de Paulo produziu texto bem escrito 
e fluido, todavia demasiadamente sintético 
e explorou pouco o conteúdo. Reitera-se 
que nenhum deles citou adequadamente 
as referância bibliográficas utilizadas ao 
longo do texto. No dia 26 de janeiro de 
2023 ocorreu o sorteio do ponto para a 
prova didática de cada candidato ao longo 
do dia, finalizando-se os trabalhos às 15 
horas e 35 minutos. A prova Didática 
ocorreu no dia 27 de janeiro de 2023. O 
candidato Thiago Luis Felipe Brito sorteou 
o ponto nº 03 (três) – “O potencial, a 
disponibilidade e a distribuição dos 
principais recursos naturais com especial 
ênfase no Brasil”. Demonstrou 
conhecimento aprofundando em energia, 
porém fugiu ao tema central. A candidata 
Raíssa Moreira Lima Mendes Musarra 
sorteou o ponto nº 05 (cinco)- “Análise dos 
impactos ambientais decorrentes dos 
processos de extração transporte e 
processamento de fontes de energia 
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renováveis e não-renováveis”. Apresentou 
uma boa contextualização geral e muito 
conteúdo, entretanto não teve boa 
organização das ideias e focou em temas 
deveras adjacentes, com slides 
sobrecarregados. A candidata Carolina 
Cristina Fernandes sorteou o ponto nº 04 
(quatro)- “Principais atividades econômicas 
relacionadas com a exploração dos 
recursos naturais”. Destacou-se com ótima 
didática e boa construção das ideias e da 
organização da aula. O candidato Bruno 
Avellar Alves de Lima sorteou o ponto nº 
07 (sete)- “O meio ambiente e os Estilos de 
Desenvolvimento na América Latina”. 
Demonstrou domínio do conteúdo, mas 
faltou didática e dinamismo, com slides 
pouco ilustrativos. O candidato José Júlio 
Ferraz de Campos Jr sorteou o ponto nº02 
(dois)- “Adaptação e mitigação às 
mudanças climáticas”. Apresentou 
conhecimento e foi original, porém fugiu 
ao tema central, sem o devido 
embasamento teórico e com dificuldade 
com desenvolvimento da aula. O candidato 
Alexandre do Nascimento Souza sorteou o 
ponto n°07 (sete)- “O meio ambiente e os 
Estilos de Desenvolvimento na América 
Latina”. Trouxe uma contextualização 
adequada, no entanto, simplista e slides 
pouco cientificistas. A candidata Estela 
Macedo Alves sorteou o ponto n° 01 (um)- 
“Gestão sustentável de recursos 
energéticos (renováveis e não-renováveis). 
Apresentou muita informação e 
conhecimento, contudo, aula 
sobrecarregada em conteúdo e com a 
didática comprometida. A candidata Carla 
Moura de Paulo sorteou o ponto nº 10 
(dez)- “Metodologia científica para 
Resolução de Problemas socioambientais”. 
Demonstrou domínio e segurança do 
conteúdo, com boa didática, mas explorou 
pouco a diversidade de metodologias. Ao 
término das provas, a classificação do 
Processo seletivo foi a seguinte: 1ª- 
Carolina Cristina Fernandes; 2º- Alexandre 
do Nascimento Souza; 3°- Carla M. de 

Paula; 4º- Bruno A.A. de Lima; 5º- Estela M. 
Alvez; 6º- Thiago L. F. Brito; 7º- Raíssa M. 
L.M Mussara. O candidato José J. F. de 
Campos Junior não foi habilitado. 
Considerando a classificação geral, a 
Comissão de Seleção indicou, por 
unanimidade de seus membros, a 
candidata Carolina Cristina Fernandes, 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 30 de 
janeiro de 2023.  
 
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES  
COMUNICADO referente ao processo 
Seletivo de provas para contratação de um 
cargo de Professor Assistente, em 12 horas 
semanais, referência MS-3.1, no Curso de 
Gestão Ambiental da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo, na Área Recursos Naturais, 
conforme Edital EACH/ ATAc 67/2022. A 
candidata indicada, Carolina Cristina 
Fernandes, comunicou sua desistência da 
vaga. Procedeu-se, assim, a convocação do 
segundo candidato habilitado, Alexandre 
do Nascimento Souza. 
 


