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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DOCENTE POR PRAZO DETERMINADO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS  

Edital ATAc-25/2021 

 

AGENDA DE TRABALHO 

 

Dia 18 de outubro de 2021 (segunda-feira) 

Realização do Processo Seletivo por Meio de Sistema de Videoconferência, retransmitido para 

acesso público no Link http://www.smm.eesc.usp.br 

8h00 - Instalação da Comissão de Seleção. 

8h05 - Lista de Presença 

8h10 - Divisão dos candidatos em grupos de três por ordem de inscrição para fins de 

realização das provas:  Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4 

8h15 - Informação aos candidatos sobre a ordem das provas: 

I. Prova de arguição – dia 18 (segunda -feira); 

II. Prova didática – dias 19 e 20 (terça e quarta-feira). 

8h16 - Informação aos candidatos sobre a forma de sorteio, que utiliza o sistema sorteador 

aprovado pela Consultoria Jurídica da USP. 

8h25 
- Grupo 1: arguição sobre o conteúdo do memorial dos candidatos, sucessivamente e 

por ordem de inscrição. 

9h05 
- Grupo 1: conhecimento aos candidatos da lista de pontos para a prova didática e na 

sequência sorteio do ponto. 

9h10 
- Grupo 2: arguição sobre o conteúdo do memorial dos candidatos, sucessivamente e 

por ordem de inscrição. 

13h25 
- Grupo 2: conhecimento aos candidatos da lista de pontos para a prova didática e na 

sequência sorteio do ponto. 

13h30 - Grupo 3 e Grupo 4: arguição sobre o conteúdo do memorial dos candidatos, 

sucessivamente e por ordem de inscrição. 

15h30 
Atribuição das notas das Provas de Arguições pela Comissão de Seleção, em sessão 

secreta. 

 

Dia 19 de outubro de 2021 (terça-feira) 

Realização do Processo Seletivo por Meio de Sistema de Videoconferência, retransmitido para 

acesso público no Link http://www.smm.eesc.usp.br 

9h05 - Grupo 3: conhecimento aos candidatos da lista de pontos para a prova didática e na 

sequência sorteio do ponto. 

9h10 
- Grupo 1: realização da prova didática, por ordem de inscrição (mínimo: 40 minutos – 

máximo: 60 minutos por candidato). 

13h25 - Grupo 4: conhecimento aos candidatos da lista de pontos para a prova didática e na 

sequência sorteio do ponto. 

13h30 
- Grupo 2: Realização da prova didática, por ordem de inscrição (mínimo: 40 minutos – 

máximo: 60 minutos por candidato). 
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Dia 20 de outubro de 2021 (quarta-feira) 

Realização do Processo Seletivo por Meio de Sistema de Videoconferência, retransmitido para 

acesso público no Link http://www.smm.eesc.usp.br 

9h10 
- Grupo 3: Realização da prova didática, por ordem de inscrição (mínimo: 40 minutos – 

máximo: 60 minutos por candidato). 

13h30 
- Grupo 4: Realização da prova didática, por ordem de inscrição (mínimo: 40 minutos – 

máximo: 60 minutos por candidato). 

15h00 
- Atribuição das notas das Provas Didáticas pela Comissão de Seleção, em sessão 

secreta. 

15h30 
- Julgamento final do Processo Seletivo, com a elaboração de relatório pela Comissão 

de Seleção, em sessão secreta. 

16h30 - Proclamação do resultado do Processo Seletivo. 

 

 

 

Grupo Candidatos 

1 

1. Lorena Raphael Rodrigues 

2. Talita Almeida Vida de Brito 

3. Géssica de Oliveira Santiago Santos 

2 

4. Galtiere Corrêa Rêgo 

5. Danielle Cristina Camilo Magalhães 

6. Marcelo Paes 

3 

7. Leandro Fernandes 

8. Vitor Scarabeli Barbosa 

9. Lucas Barcelos Otani 

4 10. Amanda Pasquoto Perissinotto 

 

 

Escola de Engenharia de São Carlos, em 18/10/2021. 
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