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REGULAMENTO 

 

CONCURSO  

 

 

I DESAFIO GASTRONÔMICO “SUPER CHEF-UNITOLEDO” 

 

Certificado de Autorização Caixa nº 3-3212/2014 

Processo nº 90104.003330/14-14 

 

 

As presentes disposições visam regular o CONCURSO I DESAFIO GASTRONÔMICO “SUPER CHEF-

UNITOLEDO” ou simplesmente Concurso, promovido pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO, 

mantido pela Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda., com sede Rua Antônio Afonso de 

Toledo, nº 595, Bairro Jardim Sumaré, no município de Araçatuba, Estado de São Paulo, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.767.540/0001-08, doravante denominado individualmente 

UNITOLEDO e/ou ORGANIZADOR. 

 

1. CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DO CONCURSO 

1.1 O presente Concurso visa promover o talento, a cultura, a criatividade e incentivar a 

vocação profissional na carreira de gastronomia.  

 

1.2 Este Concurso tem caráter exclusivamente cultural, recreativo e gratuito, não estando 

sujeito, de forma alguma, a qualquer espécie de álea ou sorte, nos termos do artigo 3º, inciso 

II, da Lei nº 5.768/71, bem como do artigo 30 do Decreto nº 70.951/72. 

 

1.3 A participação neste Concurso é voluntária e totalmente gratuita, não sendo necessária a 

aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço, nem está condicionada ao pagamento 

de qualquer quantia e/ou valor, pelos participantes, seja qual for sua natureza e ainda que a 

título de ressarcimento de tributos. 

 

1.3.1 O Regulamento estará disponível juntamente com a ficha de inscrição, que deverá ser 

preenchida no site www.toledo.br  

 

1.4 A participação neste Concurso sujeita todos os participantes às regras e condições 

estabelecidas neste Regulamento. A participação no Concurso I DESAFIO GASTRONÔMICO 

“SUPER CHEF-UNITOLEDO” implica ao participante a sua total e inequívoca ciência e 

concordância com todas as regras contidas neste regulamento, IMPLICANDO NA LEITURA E 
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COMPREENSÃO, nada tendo a reclamar, a qualquer título e a qualquer tempo, em juízo ou fora 

dele. 

 

1.5 A realização do presente concurso é de inteira responsabilidade do ORGANIZADOR, sem 

qualquer envolvimento ou participação da mídia social utilizada.  

2. QUEM PODE PARTICIPAR 

 

2.1 Podem participar do Concurso todas as pessoas físicas residentes no território nacional, 

que tenham o ensino médio concluído, habilitadas à prática de todos os atos da vida civil, nos 

termos do artigo 5º do Código Civil Brasileiro, a partir de 16 anos, assistidas pelo responsável 

legal, maiores de 18 anos, sem limitação de idade.  

 

2.2 Ficam impedidos de participar deste Concurso todos os funcionários do ORGANIZADOR, as 

pessoas diretamente envolvidas neste Concurso, bem como seus cônjuges e parentes até 

segundo grau, sob pena de desclassificação e de responsabilização civil e criminal nos termos 

da Lei. 

 

3. MECANISMO DO CONCURSO 

 

3.1 O I DESAFIO GASTRONÔMICO “SUPER CHEF-UNITOLEDO” será realizado em duas etapas. 

Na primeira etapa os participantes inscritos deverão apresentar um prato de receita de família, 

doce ou salgado. Após as apresentações e pontuação dos participantes, serão classificados os 

12 (doze) que obtiveram maior pontuação para a segunda etapa. 

 

O participante deverá trazer a produção pronta, acondicionada em recipientes apropriados, 

fechados hermeticamente, bem como os utensílios necessários para realizar o “empratamento 

criativo” perante a banca avaliadora, no prazo de 20 (vinte) minutos. 

 

Na segunda etapa os 12 (doze) participantes classificados na 1ª etapa executarão uma receita 

fornecida pelo ORGANIZADOR, que será divulgada no momento da realização da prova. 

 

Os 12 (doze) participantes terão a disposição todos os materiais e ingredientes necessários 

para preparar a receita fornecida pelo ORGANIZADOR e deverão executar o prato no prazo de 

60 (sessenta) minutos, prazo este considerado do preparo até a apresentação à Comissão de 

Avaliação. 

 

Para a ordem de apresentação dos pratos será considerada a ordem alfabética do nome dos 

participantes.  
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A comissão avaliadora escolherá os 3 (três) melhores pratos, que serão classificados em 1º, 2º 

e 3º lugar, conforme pontuação obtida pelo participante, do maior para o menor, 

respectivamente.  

 

4. PRAZOS 

 

4.1 A promoção terá duração de 27 (vinte e sete) dias, de 05/01/2015 a 31/01/2015.  

 

4.2 Cronograma do Concurso 

Cronograma Período 

Inscrições  das 00h00 de 05/01/2015 

às 23h59 de  16/01/2015 

Confirmação das inscrições e data de apresentação a partir das 10h00 de 21/01/2015 

Realização da 1ª etapa, por ordem alfabética dos 

candidatos 

de 26/01/2015 a 28/01/2015 

das 19h00 às 22h00 

Divulgação dos 12 classificados para 2ª etapa 28/01/2015 às 22h30 

Realização da 2ª etapa, por ordem alfabética dos 

candidatos classificados 

31/01/2015 das 19h00 às 22h00 

Divulgação dos resultados da 2ª etapa 31/01/2015 às 22h30 

 

As inscrições serão realizadas exclusivamente no site do ORGANIZADOR – www.toledo.br. O 

interessado deverá preencher a ficha de inscrição e salvá-la. Deverá prestar as seguintes 

informações: nome completo, sexo, data de nascimento, número do RG, número do CPF, e-

mail, endereço, bairro, cidade, telefone, onde concluiu o ensino médio, ano de conclusão do 

ensino médio, se possui alguma deficiência, se possui informar qual deficiência e nome do 

prato a ser apresentado na 1ª etapa Culinária de Família. Após preencher todos os campos e 

salvar as telas, sua inscrição está efetivada. 

 

O inscrito deverá acessar o site www.toledo.br a partir do dia 21/01/2015 para confirmar o dia 

e horário da sua participação na 1ª etapa. O ORGANIZADOR não enviará comunicado aos 

inscritos. 

 

No dia da realização das duas etapas, os participantes deverão chegar com 30 (trinta) minutos 

de antecedência, para conhecerem o local da prova, se familiarizarem com o ambiente e 

organizarem suas estações de trabalho. 

 

O participante que não estiver no local da prova no horário marcado, independentemente do 

motivo, será automaticamente desclassificado do Concurso. 
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5. ETAPAS 

5.1 O Desafio é dividido em etapas, as quais se encontram enumeradas e definidas a seguir: 

a) Primeira Etapa – Classificatória 

b) Segunda Etapa – Premiação 

 

6. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

 

6.1 A Comissão de Avaliação terá por responsabilidade a avaliação e acompanhamento do 

desenvolvimento do Concurso. 

 

6.2 A Comissão de Avaliação será coordenada e liderada pelo Professor Mestre Helerson de 

Almeida Balderramas, Coordenador do Curso de Gastronomia do UNITOLEDO e será composta 

pela Professora e Nutricionista Adriane Cristina Garcia Lemos e por um Chefe de Cozinha 

profissional convidado.  

 

6.3 Todos os processos de avaliação e decisão são de total e exclusiva responsabilidade da 

Comissão de Avaliação. 

 

6.4 Todas as decisões da Comissão de Avaliação são soberanas, não cabendo, em qualquer 

etapa do Concurso, recursos ou impugnações por partes dos participantes. 

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

7.1 A avaliação, realizada pela Comissão de Avaliação, tem por objetivo verificar o 

atendimento aos requisitos estipulados neste Regulamento. A pontuação dos pratos observará 

os critérios abaixo. 

 

7.1.1 Primeira Etapa – Classificação 

Critério de Avaliação Pontuação Máxima 

Pertinência ao tema “Culinária de Família” 20 

Criatividade e originalidade no empratamento 20 

Porcionamento 10 

Análise sensorial 20 

Postura, higiene e limpeza 10 

Conhecimento sobre os ingredientes e modo de preparo 10 

Organização na realização da prova 10 

Total 100 

 

Compreensão dos Critérios de Avaliação: 



 

5 

 

1. Pertinência ao tema – culinária de família: adequação da produção à proposta do 

concurso. 

2. Criatividade e originalidade no empratamento: estética da apresentação final do prato; 

criatividade e valorização do item principal. 

3. Porcionamento: quantidade adequada à proposta do prato; posicionamento dos itens que 

compõe a produção culinária e valorização do item principal. 

4. Análise sensorial: valorização e equilíbrio dos sabores, aromas, texturas, cores e formas. 

5. Postura, higiene e limpeza: postura ética na competição e esportiva; higiene pessoal; 

higiene dos alimentos servidos, equipamentos, mobiliário e utensílios utilizados na 

produção culinária. 

6. Conhecimento sobre os ingredientes e modo de preparo: quantidade; qualidade; tempo 

de cocção; sequência lógica e técnicas empregadas na produção. 

7. Organização na realização da prova: organização da estação de trabalho; raciocínio 

culinário lógico nas etapas do processo de produção e cumprimento no tempo estipulado. 

 

7.1.2 Segunda Etapa – Premiação 

 

Critério de Avaliação Pontuação Máxima 

Fidelidade a receita surpresa 20 

Originalidade no empratamento 10 

Porcionamento e temperatura 10 

Análise Sensorial 20 

Postura, higiene e limpeza 10 

Conhecimentos técnicos aplicados 20 

Organização na realização da prova 10 

Total 100 

Compreensão dos Critérios de Avaliação: 

1. Fidelidade à receita surpresa: fidelidade da produção culinária à receita escrita. 

2. Originalidade no empratamento: estética da apresentação final do prato e valorização do 

item principal. 

3. Porcionamento e temperatura: quantidade adequada à proposta, posicionamento dos 

itens que compõe a produção culinária, valorização do item principal e temperatura 

adequada. 

4. Análise sensorial: valorização e equilíbrio dos sabores, aromas, texturas, cores e formas. 

5. Postura, higiene e limpeza: postura ética na competição e esportiva; higiene pessoal; 

higiene dos alimentos servidos, equipamentos, mobiliário e utensílios utilizados na 

produção culinária. 

6. Conhecimentos técnicos aplicados: habilidade técnicas empregadas na produção; precisão 

nos cortes; tempo de cocção e sequência lógica para a produção. 
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7. Organização na realização da prova: organização da estação de trabalho; raciocínio 

culinário lógico nas etapas do processo de produção e cumprimento no tempo estipulado. 

 

7.2 Os avaliadores farão a pontuação individual e confidencial de cada participante nas duas 

etapas, com o preenchimento do Formulário de Pontuação. Poderão indagar os participantes 

sobre a produção apresentada. 

 

Ao concluírem, a pontuação obtida por cada candidato será disponibilizada aos demais 

avaliadores e será considerada a média aritmética das 3 (três) pontuações de cada critério de 

avaliação. Obtidas as médias, serão somadas e obtido o total da pontuação de cada 

participante no final das apresentações. A pontuação final será informada ao participante. 

 

Finalizadas as apresentações, será feita a classificação dos participantes, da maior para a 

menor pontuação. 

 

Havendo empate na pontuação na 1ª etapa, será classificado o participante que obtiver a 

maior pontuação (média) no critério “Criatividade e originalidade no empratamento”. 

Persistindo o empate, será classificado o participante que obtiver maior pontuação (média) no 

critério “Análise sensorial”. Ainda persistindo o empate, será classificado o participante que 

obtiver maior pontuação (média) no critério “Conhecimento sobre os ingredientes e modo de 

preparo”. 

Havendo empate na pontuação na 2ª etapa, será classificado o participante que obtiver a 

maior pontuação (média) no critério “Fidelidade a receita surpresa”. Persistindo o empate, 

será classificado o participante que obtiver maior pontuação (média) no critério “Análise 

sensorial”. Ainda persistindo o empate, será classificado o participante que obtiver maior 

pontuação (média)  no critério “Originalidade no empratamento”. 

 

Durante a realização das provas, os participantes deverão obrigatoriamente usar calça, sapato 

fechado, blusa ou camisa inteiramente branca, avental branco, touca descartável, cabelo 

preso, unhas aparadas e sem esmaltes ou bases. Os participantes não poderão usar aparelhos 

eletrônicos, celulares, tablets, computadores, máquinas fotográficas, calculadoras, entre 

outros, anéis, brincos, pulseiras, relógios, colares e acessórios de qualquer espécie, exceto 

óculos de grau. 

 

As sessões de apresentação serão realizadas nas datas definidas no cronograma, no horário 

das 19h00 às 22h00, na sede do ORGANIZADOR, localizada na Rua Antônio Afonso de Toledo, 

nº 595, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo e serão abertas ao público.  

 
8. PREMIAÇÃO 
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8.1 Para os 12 (doze) participantes classificados na primeira etapa, será concedido como 

prêmio um jantar: 

Descrição dos Prêmios Valor 
1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

1 Jantar para o participante, incluído refrigerante, no Restaurante Vite em Araçatuba 100,000 

Total – 12 prêmios 1.200,001 

 

8.2 Para os vencedores do concurso na segunda etapa, serão concedidos os seguintes prêmios: 

Classificação Descrição detalhada dos prêmios Valor 

1º Lugar  1 Bolsa de Estudos integral para o Curso Superior de Tecnologia em  

Gastronomia, turno noturno, com duração de 5 semestres 

 

 25.500,00 

2º Lugar 1 Uniforme de chefe de cozinha branco completo, composto por 

dolmã manga longa, calça, touca, avental, sapato e bolsa  

 

    565,00 

3º Lugar 1 Uniforme de chefe de cozinha branco completo, composto por 

dolmã manga longa, calça, touca, avental, sapato e bolsa  

 

    565,00 

Total 3 prêmios 26.630,00 

QUANTIDADE TOTAL DE PRÊMIOS – 15 (quinze) prêmios 

VALOR TOTAL DA PREMIAÇÃO – R$ 27.830,00 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta reais). 

 

8.3 Os vencedores deverão entregar à comissão avaliadora no endereço do UNITOLEDO, cópia 

autenticada do CPF/MF e de documento de identificação com foto (carteira de motorista, 

carteira de identidade, carteira profissional de trabalho). 

 

8.3.1 O ORGANIZADOR garante a integridade e disponibilidade dos dados cadastrais e 

materiais produzidos pelos participantes, com segurança, fora do ambiente da mídia social 

utilizada. 

 

8.4 Os prêmios serão entregues aos ganhadores no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Ao 

receber o prêmio, o vencedor deverá assinar o recibo, declarando que recebeu o prêmio. 
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8.5 Na hipótese de o participante vir a falecer, o prêmio será concedido aos herdeiros e 

sucessores definidos em lei, após o cumprimento dos trâmites judiciais. 

 

8.6 É vedado ao participante vencedor transferir o prêmio para terceiros e a conversão do 

prêmio em dinheiro. 

 

8.7 Os prêmios ficarão disponíveis, para retirada, na sede do UNITOLEDO pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias. Após este período o participante perderá direito ao prêmio e o valor 

correspondente será recolhido ao Tesouro Nacional.  

 

8.8 Medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas 

alcoólicas (entendidas para este fim as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a treze 

graus Gay Lussac), fumo e seus derivados não poderão participar desta promoção conforme 

veto do art. 10 do Decreto nº 70.951/72.  

 

8.9 O vencedor estará obrigado ao atendimento da legislação que regulamenta o ensino 

superior, no que se refere às exigências para ingresso no ensino superior. 

 

9. PUBLICAÇÃO DO CONCURSO 

9.1 O desenvolvimento do Concurso será veiculado nos mesmos meios de comunicação 

utilizados para divulgação do concurso. 

 

10. PENALIDADES 

10.1 Serão imediatamente desclassificados e impedidos de participar, aqueles que agirem em 

tentativa de fraude ou abuso relativamente ao Concurso, ou ainda da utilização de qualquer 

meio com intuito deliberado de fraude. 

 

10.2 Serão desclassificados e impedidos de participar, aqueles que utilizarem meios 

mecânicos, robóticos ou fraudulentos para interferir no resultado da promoção. 

10.3 Igualmente serão automaticamente excluídos os participantes que descumprirem e/ou 

tentarem burlar este Regulamento ou fornecerem qualquer tipo de informação inverídica, 

sendo responsabilizados pelo ato no âmbito da esfera civil e criminal. 

 

11. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

11.1 Todos os dados fornecidos pelos participantes ficarão armazenados pelo ORGANIZADOR 

que se compromete a utilizar as referidas informações somente para os fins definidos neste 

Regulamento. Fica facultado ao ORGANIZADOR e à Comissão de Avaliação conferir a 

autenticidade e veracidade de todas as informações cedidas pelos participantes ganhadores. 
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11.2 Caso as informações fornecidas pelos participantes mostrem-se, a qualquer tempo, 

inverídicas, seja através da devida verificação pelo ORGANIZADOR ou pela Comissão de 

Avaliação, ou ainda, por outro meio de verificação, os participantes serão automaticamente 

desclassificados. 

 

11.3 Os prêmios concedidos e os vencedores serão objeto de informação à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, nos termos da legislação que regulamenta a matéria. 

 

12. USO DO NOME, IMAGEM E SOM DE VOZ DOS PARTICIPANTES 

12.1 Ao participar do Concurso, o Participante cede e autoriza a utilização, de modo gratuito, 

definitivo e irrevogável ao ORGANIZADOR, de seu nome, voz e imagem, em qualquer 

meio/veículo escolhido pelo ORGANIZADOR, para divulgação deste Concurso, dos prêmios 

recebidos, ou de outras ações similares relacionadas a este Concurso, pelo período de 12 

(doze) meses após a data de premiação do Concurso, sem restrição de freqüência, sem que 

isso lhe implique qualquer tipo de ônus. 

 

12.1.1 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação, ou 

de pagamento de qualquer quantia por parte do UNITOLEDO. 

 

12.2 A participação do interessado implica no reconhecimento e concordância do mesmo que 

os dados e materiais publicados diretamente na mídia social utilizada estarão sujeitos às 

interações da referida mídia, inclusive por outros usuários. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 O presente Concurso I DESAFIO GASTRONÔMICO “SUPER CHEF-UNITOLEDO” não poderá 

ser alterado, suspenso ou encerrado. Nenhuma alteração poderá ser feita pelo ORGANIZADOR 

para diminuir ou excluir a premiação indicada neste Regulamento.  

 

13.2 Dúvidas ou situações não previstas neste Regulamento serão decididas de forma 

soberana e irrecorrível pelo ORGANIZADOR e Comissão Avaliadora. Persistindo serão 

submetidas ao órgão responsável pela autorização. 

 

13.3 O ORGANIZADOR não será responsável por problemas, falhas ou mau funcionamento 

técnico de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, 

equipamentos de computadores, hardware ou software, nem por erro, interrupção, defeito, 

atraso ou falha em operações ou transmissões para a correta divulgação, em razão de 

problemas técnicos, congestionamento na internet ou no site ligado ao Concurso, vírus, queda 

de energia, falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers).  
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13.4 O participante que, de alguma forma, causar dano ao patrimônio público ou privado 

estará automaticamente eliminado do Concurso, perdendo o direito à premiação se for o 

ganhador, sem prejuízo da sua responsabilidade civil e criminal.  

 

 

13.5 Todas as informações relacionadas ao I DESAFIO GASTRONÔMICO “SUPER CHEF-

UNITOLEDO” estarão disponíveis aos interessados no site do UNITOLEDO, www.toledo.br, 

inclusive com divulgação dos premiados (no site ou no facebook e no twitter). 

 

 

13.6 O ORGANIZADOR não se responsabiliza por eventuais defeitos de funcionamento ou de 

fabricação dos prêmios, que são de responsabilidade exclusiva dos fabricantes dos produtos. 

 

13.7 O ORGANIZADOR se responsabiliza em seguir os termos de uso da mídia social utilizada 

no presente concurso. 

 

13.8 O ORGANIZADOR garante contingência eficaz que assegure a continuidade do concurso 

até seu término, sem prejuízos aos participantes, por qualquer motivo. 

 

13.9 A comissão organizadora é composta pelo Reitor e Pró-Reitores do UNITOLEDO – Centro 

Universitário Toledo. 

 

13.10 Os órgãos de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente 

fundamentadas. O PROCON de Araçatuba-SP fica localizado na Rua Bandeirantes, nº 1.365 - 

Jardim Sumaré - CEP 16.015-250 - Telefones (18) 3636-2277 / 0800-7722186. 

 

Araçatuba-SP, 28 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR TOLEDO LTDA. 

BRUNO ROBERTO PEREIRA DE TOLEDO 
Diretor Presidente 


