
RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) DOCENTE POR 

PRAZO DETERMINADO, COMO PROFESSOR CONTRATADO III, MS-3.1, (DOUTOR), JUNTO AO 

DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA, ÁREA DE INTRODUÇÃO AOS 

ESTUDOS LITERÁRIOS. 

 

De 22 a 26 de julho de 2019, realizou-se, na sala 161, do prédio de Letras da Faculdade, o processo 

seletivo simplificado para contratação de um docente por prazo determinado como professor contratado III 

(Doutor), em jornada de 12 horas, no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, área de 

Introdução aos Estudos Literários, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLT nº. 011/2019 de 25/06/2019 (Proc.: 2019.1.2495.8.2). 

O Conselho do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada aprovou “Ad Referendum” os 

seguintes nomes para compor a Comissão Julgadora do presente processo seletivo: Profs. Drs. Ariovaldo José 

Vidal (DTLLC-FFLCH, Doutor, Presidente),  Renata Phillippov (UNIFESP, Doutora) e Prof. Dr. Jaime Ginzburg 

(DLCV-FFLCH, Titular). 

No processo seletivo inscreveram-se os seguintes candidatos: Eder Rodrigues Pereira, Danielle 

Crepaldi Carvalho, Marina Damasceno de Sá, Lucius Provase, Regina Cláudia Garcia Oliveira De Sousa, 

Tassia do Nascimento, Marcos Lemos Ferreira dos Santos, Renata Santos Rente, Meire Oliveira Silva, 

Cláudia Pastore Parmagnani, Aislan Carvalho Macieira, Tomaz Amorin Fernandes Izabel, Flávio Ricardo 

Vassoler do Canto, Tânia Sandroni, Silvana Moreli Vicente Dias, Alcebiades Diniz Miguel, Marcella 

Abboud, José Leonardo Sousa Buzelli, Carlos Junior Gontijo Rosa, Paulo Procópio de Araújo Ferraz, 

Danilo Chiovatto Serpa, Luana Barossi, Vivian Steinberg, Marcos Antonio Zibordi, Julio Augusto Xavier 

Galharte, Ligia Rodrigues Balista, Conrado Augusto Barbosa Fogagnoli, Ana Carolina De Carvalho 

Mesquita, Paula Costa Vaz de Almeida, Vicente Luis de Castro Pereira e Gabriel Negrucci Dragone. 

No dia 22/07/2019, a partir das 08h00, tiveram início os trabalhos com a instalação da Comissão 

Julgadora, a determinação do calendário e a elaboração da lista de pontos para a prova escrita e didática. Os 

candidatos Tassia do Nascimento, Marcos Lemos Ferreira dos Santos, Renata Santos Rente, Meire Oliveira 

Silva, Cláudia Pastore Parmagnani, Aislan Carvalho Macieira, Silvana Moreli Vicente Dias, Paulo Procópio 

de Araújo Ferraz, Danilo Chiovatto Serpa, Luana Barossi, Conrado Augusto Barbosa Fogagnoli, Paula 

Costa Vaz de Almeida não compareceram ao certame. Às 09h00, todos os candidatos tomaram ciência do 

calendário de provas e da lista de pontos para a prova escrita, concordando com eles. Às 09h15, a candidata 

Renata Santos Rente apresentou-se a Comissão de Seleção, no entanto foi eliminada por não se apresentar no 

horário previsto no item 5 do Edital acima mencionado. Nada mais havendo para tratar, a comissão de seleção 

encerrou os trabalhos do dia.  

No dia 23 de julho de 2019, às 09h00, teve início a prova ESCRITA. O ponto sorteado foi o nº 01 – Os 

gêneros literários: teoria e história. A prova obedeceu às regras previstas. Durante sessenta minutos, após o 

sorteio do ponto, os candidatos tiveram acesso a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos para 

consulta, nos termos da legislação em vigor. Os candidatos: Lucius Provase, Tomaz Amorim Fernandez 

Izabel, Tânia Sandroni, Marcella Abboud, Carlos Junior Gontijo Rosa, Marcos Antonio Zibordi e Gabriel 

Negrucci Dragone não compareceram à prova escrita. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ariovaldo José 



Vidal, tendo em vista a desistência dos sete candidatos, houve por bem reformular o calendário. Os candidatos 

presentes tomaram ciência da alteração do calendário e das demais provas. Às 14h00 ocorreu o término da 

prova, que foi reproduzida em cópias e distribuída aos membros da Comissão Julgadora. Às 14h30, ocorreu a 

leitura da prova escrita candidato EDER RODRIGUES PEREIRA. Às 15h00, o candidato tomou ciência da lista de 

pontos para a prova didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 04 – Métodos e Técnicas da 

análise do poema. Às 15h30, ocorreu a leitura da prova escrita da candidata DANIELLE CREPALDI CARVALHO. 

Às 16h00, a candidata tomou ciência da lista de pontos para a prova didática e, concordando com a mesma, 

sorteou o ponto nº 02 – Linguagem poética. Às16h30 ocorreu a leitura da prova escrita da candidata MARINA 

DAMASCENO DE SÁ. Às 17h00, a candidata tomou ciência da lista de pontos para a prova didática e, 

concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 04 – Métodos e Técnicas da análise do poema. Às 17h30, 

ocorreu a leitura da prova escrita da candidata REGINA CLAUDIA GARCIA OLIVEIRA DE SOUSA. Às 18h00, a 

candidata tomou ciência da lista de pontos para a prova didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto 

nº 05 – Aspectos da teoria do romance. Às 18h30, ocorreu a leitura da prova escrita do candidato FLÁVIO 

RICARDO VASSOLER DO CANTO. Às 19h00, o candidato tomou ciência da lista de pontos para a prova didática 

e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 07 – Elementos da Narrativa. Nada mais havendo a tratar, a 

comissão de seleção encerrou os trabalhos do dia.  

 

No dia 24/07/2019, na sala 161 do Prédio de Letras, o presidente da Comissão de Seleção, Professor 

Doutor Ariovaldo José Vidal, verificando a presença de todos os membros, deu início aos trabalhos. Às 10h00, 

ocorreu a leitura da prova escrita do candidato ALCEBIADES DINIZ MIGUEL. Às 10h30, o candidato tomou 

ciência da lista de pontos para a prova didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 08 – Métodos e 

Técnicas da análise da narrativa. Às 11h00, ocorreu a leitura da prova escrita do candidato JOSÉ LEONARDO 

SOUSA BUZELLI. Às 11h30, o candidato tomou ciência da lista de pontos para a prova didática e, concordando 

com a mesma, sorteou o ponto nº 07 – Elementos da Narrativa. Às 13h30, ocorreu a leitura da prova escrita da 

candidata VIVIAN STEINBERG. Às 14h00, a candidata tomou ciência da lista de pontos para a prova didática e, 

concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 08 – Métodos e Técnicas da análise da narrativa. Às 15h00, teve 

início, em sessão pública, a prova didática do candidato EDER RODRIGUES PEREIRA. O Senhor Presidente, 

Professor Doutor Ariovaldo José Vidal, 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 60 minutos. Às 16h00, teve início, em sessão pública, 

a prova didática da candidata DANIELLE CREPALDI CARVALHO. O Senhor Presidente, Professor Doutor 

Ariovaldo José Vidal, 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 60 minutos.  Às 17h00, teve início, em sessão pública, a prova didática da 

candidata MARINA DAMASCENO DE SÁ. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ariovaldo José Vidal, 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 60 minutos. Às 18h00, teve início, em sessão pública, a prova didática da candidata REGINA 

CLAUDIA GARCIA OLIVEIRA DE SOUSA. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ariovaldo José Vidal, 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 60 minutos. Às 19h00, teve início, em sessão pública, a prova didática do candidato FLÁVIO 

RICARDO VASSOLER DO CANTO. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ariovaldo José Vidal, 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 60 

minutos. Terminadas as provas didáticas, a Comissão de seleção encerrou os trabalhos do dia.  

 

No dia 25/07/2019, na sala 161 do prédio de Letras, o Senhor Presidente da Comissão de Seleção, 

Prof. Dr. Ariovaldo José Vidal verificando a presença dos demais membros, deu início aos trabalhos. Às 09h30, 

ocorreu a leitura da prova escrita do candidato JULIO AUGUSTO XAVIER GALHARTE. Às 10h00, o candidato 

tomou ciência da lista de pontos para a prova didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 05 – 

Aspectos da Teoria do Romance. Às 10h30, teve início, em sessão pública, a prova didática do candidato 

ALCEBIADES DINIZ MIGUEL. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ariovaldo José Vidal, 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 60 

minutos. Às 11h30, teve início, em sessão pública, a prova didática do candidato JOSÉ LEONARDO SOUSA 

BUZELLI. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ariovaldo José Vidal, 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 60 minutos. Às 14h00, teve 

início, em sessão pública, a prova didática da candidata VIVIAN STEINBERG. O Senhor Presidente, Professor 

Doutor Ariovaldo José Vidal, 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 60 minutos. Às 15h00, ocorreu a leitura da prova escrita da 

candidata LIGIA RODRIGUES BALISTA. Às 15h30, a candidata tomou ciência da lista de pontos para a prova 

didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 07 – Elementos da Narrativa. Às 16h00, ocorreu a 

leitura da prova escrita da candidata ANA CAROLINA DE CARVALHO MESQUITA. Às 16h30, a candidata tomou 

ciência da lista de pontos para a prova didática e, concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 09 – Correntes 

Críticas na Teoria Literária. Às 17h00, ocorreu a leitura da prova escrita do candidato VICENTE LUIS DE 

CASTRO PEREIRA. Às 17h30, o candidato tomou ciência da lista de pontos para a prova didática e, 

concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 03 – Natureza e Função da Imagem Poética. Nada mais havendo 

a tratar, a Comissão de Seleção encerrou os trabalhos do dia.  

 

No dia 26/07/2019, na sala 161 do prédio de Letras, o Senhor Presidente da Comissão de Seleção, 

Prof. Dr. Ariovaldo José Vidal verificando a presença dos demais membros, deu início aos trabalhos. Às 10h00, 

teve início, em sessão pública, a prova didática do candidato JULIO AUGUSTO XAVIER GALHARTE. O Senhor 

Presidente, Professor Doutor Ariovaldo José Vidal, 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 60 minutos. Às 15h30, teve início, em sessão pública, 



a prova didática da candidata LIGIA RODRIGUES BALISTA. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ariovaldo 

José Vidal, 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 60 minutos. Às 16h30, teve início, em sessão pública, a prova didática da candidata ANA 

CAROLINA DE CARVALHO MESQUITA. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ariovaldo José Vidal, 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 60 minutos. Às 17h30, teve início, em sessão pública, a prova didática do candidato VICENTE LUIS 

DE CASTRO PEREIRA. O Senhor Presidente, Professor Doutor Ariovaldo José Vidal, 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 60 

minutos.  

 

Após a verificação das notas, a Comissão Julgadora, definiu a média final de cada um dos 

examinadores, que são as seguintes:  

 

 PROF. DR. ARIOVALDO JOSÉ VIDAL:  

Eder Rodrigues Ferreira: 7,5 (sete inteiros e cinco décimos): Aprovado;  

Danielle Crepaldi Carvalho: 5,0 (cinco inteiros): Reprovada;  

Marina Damasceno de Sá: 0,5 (zero inteiros e cinco décimos): Reprovada;  

Regina Cláudia Garcia Oliveira de Sousa: 5,3 (cinco inteiros e três décimos): Reprovada;  

Flávio Ricardo Vassoler do Canto: 7,3 (sete inteiros e três décimos): Aprovado;  

Alcebiades Diniz Miguel: 6,3 (seis inteiros e três décimos): Reprovado;  

José Leonardo Sousa Buzelli: 1,0 (hum inteiros): Reprovado;  

Vivian Steinberg: 4,0 (quatro inteiros): Reprovada;  

Julio Augusto Xavier Galharte: 8,8 (oito inteiros e oito décimos): Aprovado e Indicado;  

Ligia Rodrigues Balista: 7,8 (Sete inteiros e oito décimos): Aprovada;  

Ana Carolina de Carvalho Mesquita: 8,0 (oito inteiros): Aprovada;  

Vicente Luis de Castro Pereira: 6,3 (seis inteiros): Reprovado. 

  

PROFA. DRA RENATA PHILLIPPOV:  

Eder Rodrigues Ferreira: 7,2 (sete inteiros e dois décimos): Aprovado;  

Danielle Crepaldi Carvalho: 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos): Reprovada;  

Marina Damasceno de Sá: 0,5 (zero inteiros e cinco décimos): Reprovada;  

Regina Cláudia Garcia Oliveira de Sousa: 5,0 (cinco inteiros): Reprovada;  

Flávio Ricardo Vassoler do Canto: 6,5 (seis inteiros e cinco décimos): Reprovado;  

Alcebiades Diniz Miguel: 6,2 (seis inteiros e dois décimos): Reprovado;  

José Leonardo Sousa Buzelli: 1,0 (hum inteiro): Reprovado;  

Vivian Steinberg: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos): Reprovada;  



Julio Augusto Xavier Galharte: 8,0 (oito inteiros): Aprovado e Indicado;  

Ligia Rodrigues Balista: 7,0 (sete inteiros): Aprovada;  

Ana Carolina de Carvalho Mesquita: 7,7 (sete inteiros e sete décimos): Aprovada;  

Vicente Luis de Castro Pereira: 5,7 (cinco inteiros e sete décimos): Reprovado. 

 

 PROF. DR. JAIME GINZBURG:  

Eder Rodrigues Ferreira: 7,6 (sete inteiros e seis décimos): Aprovado;  

Danielle Crepaldi Carvalho: 4,5 (quatro inteiros e cinco décimos): Reprovada;  

Marina Damasceno de Sá: 0,5 (zero inteiros e cinco décimos): Reprovada;  

Regina Cláudia Garcia Oliveira de Sousa: 5,5 (cinco inteiros e cinco décimos): Reprovada;  

Flávio Ricardo Vassoler do Canto: 6,5 (seis inteiros e cinco décimos): Reprovado;  

Alcebiades Diniz Miguel: 6,7 (seis inteiros e sete décimos): Reprovado;  

José Leonardo Sousa Buzelli: 1,0 (hum inteiro): Reprovado;  

Vivian Steinberg: 4,0 (quatro inteiros): Reprovada;  

Julio Augusto Xavier Galharte: 8,8 (oito inteiros e oito décimos): Aprovado e Indicado;  

Ligia Rodrigues Balista: 8,4 (oito inteiros e 4 décimos): Aprovada;  

Ana Carolina de Carvalho Mesquita: 8,2 (oito inteiros e dois décimos): Aprovada;  

Vicente Luis de Castro Pereira: 6,0 (seis inteiros): Reprovado. 

 

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO: 1º: Júlio Augusto Xavier Galharte; 2º: Ana Carolina de Carvalho Mesquita; 3º: Ligia 

Rodrigues Balista; 4º: Eder Rodrigues Pereira. 

Em seguida, o Senhor Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual foram reprovados os 

candidatos Danielle Crepaldi Carvalho, Marina Damasceno de Sá, Regina Claudia Garcia Oliveira de Sousa, 

Flávio Ricardo Vassoler do Canto, Alcebiades Diniz Miguel, José Leonardo Sousa Buzelli, Vivian Steinberg, 

Vicente Luis de Castro Pereira; e, aprovados Júlio Augusto Xavier Galharte, Ana Carolina de Carvalho Mesquita, 

Ligia Rodrigues Balista e Eder Rodrigues Pereira; e indicou o candidato Júlio Augusto Xavier Galharte para o 

preenchimento da vaga existente. O referido relatório fará parte integrante do processo citado e será submetido à 

apreciação do Conselho Técnico-Administrativo. 

 

 

São Paulo, 26 de julho de 2019. 

À Comissão de Seleção:  

Prof. Dr. Ariovaldo José Vidal (DTLLC-FFLCH, Doutor, Presidente) 

Profa. Dra. Renata Phillippov (UNIFESP, Doutora) 

Prof. Dr. Jaime Ginzburg (DLCV-FFLCH, Titular) 

 


