
ATA DA 328ª SESSÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CTA – Aos doze dias do mês 1 
de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quatorze minutos, reuniu-se o 2 
Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Matemática e Estatística da 3 
Universidade de São Paulo, na sala da Congregação, Edifício Professor Cândido Lima 4 
da Silva Dias, Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira". O senhor Presidente, 5 
Professor Junior Barrera, Diretor, declarou abertos os trabalhos com a presença dos 6 
seguintes membros: Artur Hideyuki Tomita (Chefe do MAT), Fabio Armando Tal 7 
(Chefe do MAP), Denise Aparecida Botter (Chefe do MAE), Yoshiko Wakabayashi 8 
(suplente de Chefe do MAC), Marcia de Carvalho Queiroz (Representante dos 9 
Servidores Técnicos e Administrativos) e Aurea Maria Emiko Hariki (Representante 10 
discente). Presentes também: Joaquim Vilemar de Sousa Banhos Rocha (Assistente 11 
Técnico Financeiro), Paixão de Mattos Padrão Saldanha (Assistente Técnica 12 
Administrativa) e Daniela Santana Carvalho (Assistente Técnica Acadêmica), 13 
perfazendo 7 comparecimentos sobre um total de 8 membros. 1. ORDEM DO DIA - 14 
1.1 - PROCESSO SELETIVO - Homologação do Relatório Final da Comissão 15 
Julgadora - Processo Seletivo Simplificado (MAT) - Candidatos aprovados: Thiago 16 
Grando, Vinícius Morelli Cortes, Genaro Pablo Zamudio Chauca e Diego Alfonso 17 
Sandoval Salazar. Candidatos indicados: Thiago Grando e Vinícius Morelli Cortes. O 18 
Diretor relata que recebeu uma carta do candidato que obteve maior nota no concurso 19 
solicitando que o exercício da posição possa ser postergado, caso ele não tenha 20 
condições jurídicas de assumir o caso no momento. O diretor menciona que há 21 

uma Lei Estadual (Lei Complementar 1093/2009, de 16 de julho de 2009) que 22 

se aplica a todos os órgãos estaduais, incluindo a Universidade de São Paulo 23 

que ninguém poderá ser contratado antes de 200 dias após o término do 24 

contrato anterior. Decorrente deste fato, a USP prevê em sua legislação 25 

(Resolução USP 5872/2010, de 27 de setembro de 2010) a mesma regra. O 26 

Diretor relembra que Resolução USP estava referenciada no edital do 27 

processo seletivo prestado pelo candidato. Dada esta observação, ele afirma 28 

que não fará nada em desacordo com a legislação. Sendo assim, para que 29 

não paire qualquer dúvida sobre a questão, ele informou que encaminhará a 30 

carta para o jurídico e procederá conforme a recomendação deste. Na sequência, 31 

ele informa que partir deste momento questões consideradas muito relevantes 32 

para o interessado deverão ser encaminhadas por escrito para os assistentes 33 

que igualmente deverão respondê-las por escrito. A Sra. Marcia Queiroz 34 
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menciona que a Assistência Acadêmica deveria ter avisado o CTA, quando 35 

foram homologadas as inscrições, da impossibilidade de alguns candidatos 36 

serem contratados caso fossem aprovados no processo seletivo devido a 37 

resolução 5.872/10 que consta no edital (existiam 3 candidatos inscritos nestas 38 

condições), pois em seu entendimento essas inscrições deveriam ser 39 

indeferidas. O diretor responde que as inscrições serão analisadas pela 40 

Assistência Acadêmica apenas do ponto de vista acadêmico, isto é, analisando 41 

os documentos recebidos na inscrição. O Prof. Fabio Tal diz que o CTA não 42 

pode impedir nenhum candidato de prestar o concurso. O diretor diz que só se 43 

pode negar a inscrição se os aspectos formais não forem respeitados. 44 
Deliberação: Homologado por unanimidade. 1.2 ATIVIDADES DE ASSESSORIA 45 
E/OU CONSULTORIA - Recredenciamento – Marcelo Finger (MAC). Aprovado pela 46 
senhora Vice-Chefe do Departamento ad referendum do Conselho do Departamento, 47 
em 7.6.2018. Deliberação: Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 48 
Senhor Presidente declara encerrada a sessão, às quatorze horas e quarenta e dois 49 
minutos. Eu, Daniela Santana Carvalho, ____________________, Assistente Técnica 50 
Acadêmica, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, 51 
lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelos membros presentes a 52 
reunião em que ela for discutida e aprovada. São Paulo, 12 de junho de 2018.  53 
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