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Sessão Ordinária de 11 de dezembro de 2017. 
 
 
Expediente: Composição de banca para concurso de professor adjunto, área Química – 
subárea Quimiometria; Edital nº 227/2016 
 
Relator: Patricia Sessa 
 
 
Contexto e Histórico: 
O concurso de professor adjunto, área Química – subárea Quimiometria - referente ao Edital nº 
227/2016, conta com 13 (treze) candidatos, portanto, inscrições deferidas e homologadas, para o 
provimento de 1 (uma) vaga. 
 
Avaliação: 
O formulário contendo a indicação para composição da referida banca foi submetido pela Prof.ª 
Giselle Cerchiaro contendo as seguintes indicações: 
 

Professores Titulares 

1.  USP - LESTE Presidente da banca 

2.  CCNH - UFABC  

3.  IQ - USP  

 

Professores Suplentes 

1.  IQ - USP 

2.  IQ - USP 

 
 Considerando a recomendação da comissão de vagas n°03, de 22/09/2017, há a 
indicação da presidência da banca, e, embora tal comissão recomende a indicação de suplência 
para cada titular, o fato de conter duas indicações apenas para a suplência não resulta em prejuízo 
à solicitação de composição de banca. 
 Observamos também o cumprimento das recomendações da Comissão de Vagas quanto 
à distância geográfica, não havendo necessidade de aquisição de passagens e diárias. 
 No que tange à titulação, os componentes da banca têm notável produtividade 
acadêmica, além de coerência quanto à indicação ordinal, conforme aponta profª Giselle e 
observado pela relatora.  
 Vale salientar ainda que, em e-mail encaminhado à direção do Centro (04/12/2017), a 
Prof. Giselle explicita que realizaram conferência nos CV Lattes tanto quanto aos possíveis 
conflitos de interesse como também no que diz respeito à disponibilidade dos membros. 
 Por fim, notamos a indicação de dois professores suplentes da mesma instituição, o que, 
segundo a SUGEPE em consulta informal, não inviabiliza a composição desta banca. 
 
Conclusão: 
A relatora é favorável à indicação da composição banca para concurso de professor adjunto, área 
Química – subárea Quimiometria (Edital nº 227/2016). 


