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CONCURSO PARA LIVRE-DOCÊNCÍA DO DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA

ÁREA DE CONHECIMENTO: Mecânica dos Solos

CANDIDATO: Professor Doutor JEFFERSON LINS DA SILVA

HORÁRIO

Dia 10 de dezembro de 2019 - terça-feira.

Local: Sala de Reuniões da Área Académica da EESC - 1° andar do Bloco E-1.

8 horas

8h50min
8h55min

9 horas

- Instalação da Comissão Julgadora, organização do horário das provas e
elaboração da lista dos pontos para a Prova Escrita.

- Conhecimen+o ao candida+o do horário das provas.

- Escolha do tema, pelo candidato, pertinente ao programa publicado no edital,
sobre o qual será feito a exposição referente à Prova de Avaliação DJdátíca.

- Conhecimento ao candidato da lista dos pontos para a Prova Escrita.
Local: Sala de Concursos 2 da EESC - 3° andar do Bloco E-1.

9h20min

14 horas

- Realização da Prova de Avaliação DÍdá+ica, em sessão pública.
- Em prosseguimento, Julgamento desta prova, pela Comissão Julgadora, em sessão

reservada.

- Defeso do Texto do interessado, in+Í+ulada: "Coniríbuições nas áreas de Mecânica
dos Solos e GeossÍntétÍcos por meio de abordagens numéricas e experímentats". em
sessão pública.
- Julgamento desta prova, pela Comissão Julgadora, em sessão reservada.

- A seguir. Julgamento do Memorial do candidato com Prova Pública de Arguição.
Atribuição das notas des+a Prova, pela Comissão Julgadora, em sessão reservada.

Dia 11 de dezembro de 2019 - quarta-feira.

Local: Sala de Concursos 2 da EESC - 3° andar do Bloco E-1.

9 horas

10 horas

- Sorteio do ponto da Prova Escrita. Consulta bibliográfica e anotações pertinentes,
pelo candidato.

- Realização da Prova Escrita.

- A seguir, leitura da Prova Escrita pelo candidato, em sessão pública.

" Em prosseguimento/julgamento desta prova, pela Comissão Julgadora, em sessão

reservada.

- Julgamento final do concurso, com a elaboração do Relatório pela Comissão
Julgadora.

- Proclcimaçâo do resultado do concurso, em sessão pública.

Escola de Engenharia de São Carlos da USP, em 10 de dezembro de 2019.

Crimina de Hollanda Cavalcanti

Comissão Julgadora:
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David de Carvalho

Ciente. De acordo:

Jeffe/sjín Lins da Silva

Serviço de Assistência aos Colegiados - tel.; + 55 (16) 3373-9231 e 3373.9232
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