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RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO de 1 (uma)

vaga de Professor de Ciências por prazo determinado, na categoria de Professor II

Mestre, claro nº 1256017, junto à Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da

USP, com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, nos termos da Resolução

nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como das Resoluções nº 7.354/17 e

8.002/20, em conformidade com o Edital FEUSP 70/2022, publicado no D.O.E. de

04/06/2022.

No dia 23 de junho de 2022, às 09h00, por videoconferência, foi instalada a sessão

para realização dos trabalhos de avaliações do processo seletivo para preenchimento

de 01 (um) posto de trabalho docente por prazo determinado, em jornada de 12 horas

semanais, junto à Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP. O

Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Faculdade de Educação em 31/05/2022,

aprovou “ad referendum”, as inscrições das(os) candidatas(os) portadores do Título de

Mestre Norton Felipe dos Santos Silva e Fabiana Marchi dos Santos e em 21 de junho

de 2022, o CTA aprovou “ad referendum” a composição da Comissão Julgadora

indicada para realizar os trabalhos deste processo seletivo composta por: Profa. Dra.

Ermelinda Moutinho Pataca (EDM-FEUSP), Prof. Dr. Marcelo Pereira (FFCL/RP) e

Profa. Dra. Maira Batistoni e Silva (IB). No momento da abertura, por videoconferência,

estavam presentes o(s) candidato(s): Norton Felipe dos Santos Silva e Fabiana Marchi

dos Santos. Os candidatos presentes tomaram conhecimento e concordância, via

formulário Google, do calendário do processo seletivo. A primeira prova do processo

seletivo, conforme previsto no edital, compreendeu o julgamento do texto do memorial

e da documentação que certifica as informações apresentadas pelos candidatos, além

da arguição feita por videoconferência. Para o julgamento do texto do memorial foram

considerados os seguintes critérios: estrutura e organização; relação com atividade

docente; atividade didática universitária e experiência docente na Educação Básica.

Para o julgamento da arguição foram avaliados a trajetória do(a) candidato(a); os

conhecimentos e as experiências declarados sobre a Educação Básica e a atividade

docente. Às 09h10, por videoconferência, teve início o Julgamento do Memorial com

prova pública de Arguição do candidato Norton Felipe dos Santos Silva. Às 09h46 a

Presidente apresentou a lista dos pontos: 1. Sistema Terra, Sol, Lua: características e

movimentos, 2. Prevenção, diagnóstico e tratamento de Infecções Sexualmente

Transmissíveis, 3. O papel da Paleontologia brasileira para a compreensão da
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biodiversidade no passado e presente, 4. Relações ecológicas e conservação

ambiental, 5. Guia alimentar para a população brasileira na sala de aula, 6. Mutações

genéticas em microrganismos e implicações para saúde pública, 7. Questões

socioambientais relacionadas às transformações da matéria e à produção de energia,

8. Ver e ouvir: dos fenômenos físicos à saúde visual e auditiva, 9. Mudanças climáticas

no planeta Terra: relações entre as ciências, as tecnologias e a sociedade, 10. Vacinas

e sua importância para a saúde das populações: uma abordagem a partir da história e

filosofia da ciência. Em seguida explicou como seria feito o sorteio da Prova Didática. O

candidato deu concordância e foi realizado o sorteio do ponto nº 06. - “Mutações

genéticas em microrganismos e implicações para saúde pública”. O candidato foi

orientado sobre as vinte e quatro horas para a preparação da prova, bem como o

tempo para o seu desenvolvimento e, depois, dispensado. Às 10h20, por

videoconferência, teve início o Julgamento do Memorial com prova pública de Arguição

da candidata Fabiana Marchi dos Santos. Em seguida a presidente explicou como seria

feito o sorteio da Prova Didática. A candidata deu concordância e foi realizado o sorteio

do ponto nº 9 “Mudanças climáticas no planeta Terra: relações entre as ciências, as

tecnologias e a sociedade”. A candidata foi orientada sobre as vinte e quatro horas

para a preparação da prova, bem como o tempo para o seu desenvolvimento e, depois,

dispensada. No dia 24 de junho de 2022, às 09h46, por videoconferência, a banca deu

continuidade aos trabalhos. O candidato Norton Felipe dos Santos Silva não se

apresentou no horário determinado. A candidata Fabiana Marchi dos Santos

apresentou-se, por videoconferência, no horário determinado e, a seguir, às 10 horas e

52 minutos, iniciou a PROVA DIDÁTICA que teve a duração de 60 minutos. Para o

julgamento da prova didática foram considerados: o atendimento ao ponto sorteado; a

coerência interna na abordagem; a precisão conceitual; a capacidade de comunicação;

e os recursos didáticos utilizados. Em sessão secreta, a Comissão de Seleção

procedeu à avaliação da prova didática e foi elaborado o Relatório Final. Em seguida,

por videoconferência, a Senhora Presidente reinstalou os trabalhos. Ao término do

processo de seleção, em sessão pública, foi divulgado o resultado geral obtido pelos

candidatos, registrando-se as notas que lhes foram conferidas, conforme segue:
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Candidato(a) Julgamento
do Memorial

Prova
Didática

Resultado
Final

Norton Felipe dos Santos Silva 7,0 0 3,5

Fabiana Marchi dos Santos 7,0 3,3 5,2

De acordo com as notas atribuídas, nenhum candidato foi classificado. Concluindo, a

Comissão de Seleção não indicou candidato. Nessas condições, foi cumprido o que

determina o Edital FEUSP 70/2022. Nada mais havendo a tratar, foi redigido e assinado

o presente relatório final. Encaminhe-se à apreciação do Conselho Técnico

Administrativo da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, para fins de

homologação.

São Paulo,  23 de junho de 2022.

Profa. Dra. Ermelinda Moutinho Pataca
Presidente


