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Homologação do Relatório Final 

 

O Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo, homologou, “ad-

referendum” do Conselho Técnico Administrativo, o Relatório Final da Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo para contratação de um docente, como Professor Contratado II (Professor 

Assistente), junto ao Departamento de Engenharia de Materiais, nos termos do Edital 

ATAc/EEL/USP 33/2017, publicado no DOE de 27/07/2017. “RELATÓRIO FINAL DA 

COMISSÃO JULGADORA: No dia 16 de outubro de 2017, às 8 horas e 10 minutos, em 

sessão pública, na sala de reuniões da Diretoria, instalou-se a Comissão Julgadora composta 

pelos seguintes membros: Prof. Dr. Estaner Claro Romão (EEL/USP, Presidente), Prof. Dr. 

Viktor Pastoukhov (EEL-USP) e Prof. Dr. Lucas Barboza Sarno da Silva (EEL-USP), com a 

presença dos candidatos mestres: Fernanda Theresa Bueno Calçada, Mario Nery da Silva, 

Francisco Henrique Cappi de Freitas e Dielly Cavalcanti da Silva Monte Vidal. O candidato 

Whellisson da Silva Dias não compareceu. 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 escrita e prova didática, de acordo com o programa constante no Edital. No mesmo dia, 

às 8 horas e 47 minutos, na sala de reuniões da Diretoria, em sessão pública, os candidatos 

mestres Fernanda Theresa Bueno Calçada, Mario Nery da Silva, Francisco Henrique Cappi de 

Freitas e Dielly Cavalcanti da Silva Monte Vidal tomaram ciência da LISTA DE PONTOS 

PARA A PROVA ESCRITA e declararam estar de acordo com os temas propostos. No dia 17 

de outubro de 2017, às 8 horas e 47 minutos, na sala de Pós-Graduação do Debiq, a candidata 

Fernanda Theresa Bueno Calçada procedeu ao sorteio do ponto para a PROVA ESCRITA, que 

foi o de nº “8”: “Estado plano de tensão”. No mesmo local, às 8 horas e 50 minutos, os 

candidatos receberam folhas de papel rubricadas pela Comissão Julgadora, para anotações 

durante o período da consulta, que durou 60 minutos. Às 9 horas e 50 minutos, os candidatos, 

munidos das folhas de anotações e das folhas de prova, deram início à redação, dispondo de 4 

(quatro) horas para isso. Os candidatos não fizeram uso de microcomputador e impressora ou 

qualquer outro meio eletrônico. A candidata Fernanda Theresa Bueno Calçada terminou a 

prova às 12 horas e 02 minutos, o candidato Mario Nery da Silva terminou a prova às 12 horas 

e 04 minutos, o candidato Francisco Henrique Cappi de Freitas terminou a prova às 12 horas e 

05 minutos e a candidata Dielly Cavalcanti da Silva Monte Vidal terminou a prova às 13 horas 
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e 05 minutos, todos dentro do período regimental. Às 14 horas, na sala de Pós-Graduação do 

Debiq, teve início a leitura da PROVA ESCRITA pelos candidatos, obedecida a ordem de 

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

atribuiu nota à PROVA ESCRITA dos candidatos, em formulário próprio e individual, 

encerrando-as em uma urna lacrada. No dia 18 de outubro de 2017, às 8 horas e 11 minutos, na 

sala de reuniões da Diretoria da EEL/USP, em sessão pública, a candidata Fernanda Theresa 

Bueno Calçada 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 foi o 

de número “9”: “Transformação do estado plano de deformação”. Às 9 horas e 01 minutos, em 

sessão pública, o candidato Mario Nery da Silva 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 foi o de número “8”: “Vasos de pressão de paredes finas.”. Às 9 

horas e 52 minutos, em sessão pública, o candidato Francisco Henrique Cappi de Freitas 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 foi o de número “2”: “O 

ensaio de tração. Parâmetros de ensaio. Propriedades obtidas no ensaio”. Às 10 horas e 40 

minutos, em sessão pública, a candidata Dielly Cavalcanti da Silva Monte Vidal 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 foi o de número “8”: “Vasos de 

pressão de paredes finas”. No dia 19 de outubro de 2017, às 8 horas e 15 minutos, no Auditório 

da Biblioteca da EEL/USP, teve início a PROVA DIDÁTICA da candidata Fernanda Theresa 

Bueno Calçada, sobre o tema sorteado com antecedência regimental de 24 horas. A prova teve 

duração de 48 minutos. Às 9 horas e 10 minutos teve início a PROVA DIDÁTICA do 

candidato Mario Nery da Silva, sobre o tema sorteado com antecedência regimental de 24 

horas. A prova teve duração de 43 minutos. Às 10 horas e 01 minuto teve início a PROVA 

DIDÁTICA do candidato Francisco Henrique Cappi de Freitas, sobre o tema sorteado com 

antecedência regimental de 24 horas. A prova teve duração de 49 minutos. Às 10 horas e 57 

minutos teve início a PROVA DIDÁTICA da candidata Dielly Cavalcanti da Silva Monte 

Vidal, sobre o tema sorteado com antecedência regimental de 24 horas. A prova teve duração 

de 49 minutos. A seguir, em sessão fechada, cada membro da Comissão Julgadora atribuiu 

nota à PROVA DIDÁTICA dos candidatos, em formulário próprio e individual, encerrando-as 

em uma urna lacrada. A prova foi avaliada tomando como base a qualidade da preparação de 

aula, a organização do tema, a objetividade, o conteúdo, a clareza e a didática da exposição. 
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Diante dos resultados, fica indicada a candidata Fernanda Theresa Bueno Calçada, única 

candidata habilitada para ser contratada por tempo determinado, como professor contratado II 

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

Engenharia de Materiais desta Unidade. Os candidatos Mario Nery da Silva, Francisco 

Henrique Cappi de Freitas e Dielly Cavalcanti da Silva Monte Vidal não atingiram a média 

mínima sete pela maioria dos examinadores, não sendo habilitados para serem contratados por 

tempo determinado, como Professor Contratado II (Assistente), para preenchimento de 1 (uma) 

vaga junto ao Departamento de Engenharia de Materiais desta Unidade. (Processo 

2017.1.904.88.9). Assinou a Comissão Julgadora em 19 de outubro de 2017. 

 

 
 Publicado no D.O.E. de 24/10/2017, Executivo I, pág. 180. 
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