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Edital ATAc/EEL/USP 11/2015 

Resultado Final/Classificação e Homologação 

 

O Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo, torna público 

o resultado final do Processo Seletivo para contratação de um docente, como Professor 

Contratado II (Professor Mestre), junto ao Departamento de Ciências Básicas e 

Ambientais, realizado de acordo com o Edital ATAc/EEL/USP 01/2015, de abertura de 

Processo Seletivo para contratação de docente, publicado no DOE de 09/01/2015.  

Classificação: 

1ª Danubia Caporusso Bargos; 

Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão Julgadora do Processo 

Seletivo apresentou o seguinte relatório final que foi homologado pelo Diretor “ad-

referendum” do Conselho Técnico Administrativo: “RELATÓRIO FINAL DA 

COMISSÃO JULGADORA. No dia 26 de janeiro de 2015, às 8 horas e 15 minutos, em 

sessão pública, no Auditório da Biblioteca da EEL/USP, instalou-se a Comissão Julgadora 

composta pelos seguintes membros: Prof.ª Dr.ª Celia Regina Tomachuk dos Santos 

Catuogno (EEL/USP, Presidente), Prof.ª Dr.ª Larissa de Freitas Teixeira (EEL/USP) e 

Prof. Dr. João Paulo Alves Silva (EEL-USP), com a presença das candidatas Ana Maura 

Araújo Rocha e Danubia Caporusso Bargos. A seguir, no mesmo local, em sessão fechada, 

a Comissão Julgadora deu início aos trabalhos, com a elaboração das listas de pontos para 

a prova didática e prova escrita, de acordo com o programa constante no Edital. Às 8 horas 

e 40 minutos, em sessão pública, a candidata Ana Maura Araújo Rocha tomou ciência da 

LISTA DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA com a qual declarou estar de acordo e 

procedeu ao sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que recaiu no número “08”: “Tipos 

de áreas, Legislação e normas, Componentes e atributos do meio físico, Geoindicadores de 

degradação”. Às 9 horas e 40 minutos, em sessão pública, a candidata Danubia Caporusso 

Bargos tomou ciência da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA com a qual 

declarou estar de acordo e procedeu ao sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que recaiu 

no número “07”: “Estudo de caso em planejamento ambiental”. No dia 27 de janeiro de 

2015, às 8 horas e 40 minutos, na sala de aula do Departamento de Biotecnologia da 

EEL/USP, teve início a PROVA DIDÁTICA da candidata Ana Maura Araújo Rocha, sobre 

o tema sorteado com antecedência regimental de 24 horas. A prova teve duração de 52 

minutos. Às 09 horas e 43 minutos, ainda na sala de aula do Departamento de 

Biotecnologia da EEL/USP, teve início a PROVA DIDÁTICA da candidata Danubia 

Caporusso Bargos, sobre o tema sorteado com antecedência regimental de 24 horas. A 

prova teve duração de 43 minutos. Às 10 horas e 40 minutos, em sessão pública, as 

candidatas tomaram ciência da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA ESCRITA e 

declararam estar de acordo com os temas propostos. Em seguida, em sessão fechada, cada 

membro da Comissão Julgadora atribuiu notas às PROVAS DIDÁTICAS das candidatas, 

em formulário próprio e individual, encerrando-as em uma urna lacrada. As provas foram 

avaliadas tomando como base a qualidade da preparação de aula, a organização do tema, a 

objetividade, o conteúdo, a clareza e a didática da exposição. No dia 28 de janeiro de 2014, 

às 10 horas e 40 minutos, no Auditório da Biblioteca da EEL/USP, a candidata Ana Maura 

Araújo Rocha procedeu ao sorteio do ponto para a PROVA ESCRITA, que recaiu no nº 
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“04”: “Teoria e prática do planejamento, Natureza do planejamento e suas relações com a 

geografia, Política, Economia, sociedade, Cultura e Meio Ambiente”. Em seguida, as 

candidatas foram conduzidas para a sala de provas. Às 10 horas e 52 minutos as candidatas 

receberam folhas de papel rubricadas pela Comissão Julgadora, para anotações durante o 

período da consulta, que durou 60 minutos. Às 11 horas e 52 minutos, as candidatas, 

munidas das folhas de anotações e das folhas para a redação da prova, deram início à 

redação da prova, dispondo de 4 (quatro) horas para isso. As candidatas não fizeram uso de 

microcomputador e impressora ou qualquer outro meio eletrônico. A candidata Danubia 

Caporusso Bargos terminou a prova às 15 horas e 25 minutos e a candidata Ana Maura 

Araújo Rocha terminou a prova às 15 horas e 36 minutos, todas dentro do período 

regimental. No mesmo dia, às 15 horas e 52 minutos, no Auditório da Biblioteca da 

EEL/USP, teve início a leitura da PROVA ESCRITA pelas candidatas, obedecida a ordem 

de inscrição. Após a leitura das provas, cada membro da Comissão Julgadora, em sessão 

fechada, atribuiu nota à PROVA ESCRITA das candidatas, em formulário próprio e 

individual, encerrando-as na urna lacrada. A seguir, os envelopes contendo as notas das 

PROVAS DIDÁTICA E ESCRITA foram abertos e as notas lançadas no “QUADRO DE 

NOTAS E RESULTADO”, projetado em sessão pública, para conhecimento de todos. 

Diante dos resultados obtidos, foi indicada a candidata Danubia Caporusso Bargos, por 

unanimidade, para ser contratada por tempo determinado, como Professor Contratado II 

(Professor Mestre), para preenchimento de 1 (uma) vaga junto ao Departamento de 

Ciências Básicas e Ambientais desta Unidade. (Processo 2014.1.1478.88.0).”. Assinou a 

Comissão Julgadora em 28 de janeiro de 2015. 

 

 

 
 Publicado no D.O.E de 30/01/2015, Seção I, pág. 295. 
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