
1. As Provas de Múltipla Escolha/ Discursiva ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2020, às 10 horas 
e 30 minutos para todos os candidatos. As provas terão duração máxima de 01 hora e 15 minutos.

2. Os candidatos deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência portando 
documento oficial com foto e uma caneta.

3. A prova terá 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de respostas em 
cada questão, sendo apenas uma a correta. O candidato deverá assinalar uma única resposta por 
questão. Haverá também 02 (duas) questões discursivas.

a. Caso seja assinalada mais de uma alternativa ou ainda a marcação seja feita de forma 
contrária à solicitada ou ainda haja qualquer tipo de rasura, a resposta do candidato será 
desconsiderada.
b. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto e cada questão discursiva valerá 5 
(cinco) pontos. A nota final do candidato se dará pelo seu percentual de pontos obtidos em 
função do máximo de pontos possíveis (40 pontos).

4. O conteúdo da prova será de questões relacionadas à gastronomia, incluindo conhecimentos 
gerais, interpretação de texto e matemática, de nível de escolaridade variado, sendo no máximo 
de ensino médio.

Eligibilidade

5. Concorrerão às bolsas integrais e parciais os candidatos inscritos no Processo Seletivo 
descrito neste Regulamento, que obtiverem as melhores colocações com base em sua nota na 
Prova de Múltipla Escolha/ Discursiva e se disporem a realizar 01 (um) dia por mês de serviços 
como bolsistas na função de auxiliares de cozinha durante o período de 06 (seis) meses, 
totalizando prestação de 06 (seis) dias ou 48 (quarenta e oito horas) de auxílios prestados, dias e 
horários a serem combinados entre escola e candidato, tendo preferência de escolha os 
candidatos melhores classificados.

6. Alunos matriculados nos cursos Técnicas de Chef anunciados ou em andamento não são 
elegíveis a este processo seletivo.

7. Candidatos que possuam ou tenham tido pendência financeira ou ainda, tenha ou tenha tido 
qualquer tipo de ação judicial com a Receitaria Escola Gourmet ou seus sócios e proprietários, 
serão desclassificados e perderão a elegibilidade ao benefício.

8. Não poderão participar deste processo seletivo quaisquer funcionários da Receitaria Escola 
Gourmet.

Classificação:

9. Considera-se como classificação geral, para os fins deste Regulamento, a ordem da maior para 
menor nota dos candidatos, considerando-se todos os participantes deste Processo Seletivo do 
curso Técnicas de Chef.

10. Como primeiro critério de desempate para definição do beneficiário, será considerado melhor 
classificado o candidato que obteve melhor nota nas questões discursivas. Permanecendo o 
empate, será melhor classificado o candidato que realizou a inscrição neste processo seletivo mais 
antecipadamente.

11. Os melhores candidatos terão preferência de escolha para selecionar uma das bolsas ofertadas, 
de acordo com a disponibilidade. O total de bolsas por horários se encontra no quadro a seguir:

Técnicas de Chef
Bolsas de Estudo
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Previsão de período do curso (Terças e Quintas):
04/02/2020 – 16/06/2020

Prova Presencial:
26/01/2020 (domingo) – 10h30 às 11h45

Valor do Curso:
R$ 6.750,00

Número de Aulas
36

Turmas:
Terças e Quintas: 
Manhã (08h30 às 12h), Tarde (13h45 às 17h15) ou Noite (19h às 22h30)

Local:
Receitaria Escola Gourmet
Rua Fradique Coutinho, 600, Pinheiros, São Paulo, SP

1. As Provas de Múltipla Escolha/ Discursiva ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2020, às 10 horas 
e 30 minutos para todos os candidatos. As provas terão duração máxima de 01 hora e 15 minutos.

2. Os candidatos deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência portando 
documento oficial com foto e uma caneta.

3. A prova terá 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de respostas em 
cada questão, sendo apenas uma a correta. O candidato deverá assinalar uma única resposta por 
questão. Haverá também 02 (duas) questões discursivas.

a. Caso seja assinalada mais de uma alternativa ou ainda a marcação seja feita de forma 
contrária à solicitada ou ainda haja qualquer tipo de rasura, a resposta do candidato será 
desconsiderada.
b. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto e cada questão discursiva valerá 5 
(cinco) pontos. A nota final do candidato se dará pelo seu percentual de pontos obtidos em 
função do máximo de pontos possíveis (40 pontos).

4. O conteúdo da prova será de questões relacionadas à gastronomia, incluindo conhecimentos 
gerais, interpretação de texto e matemática, de nível de escolaridade variado, sendo no máximo 
de ensino médio.

Eligibilidade

5. Concorrerão às bolsas integrais e parciais os candidatos inscritos no Processo Seletivo 
descrito neste Regulamento, que obtiverem as melhores colocações com base em sua nota na 
Prova de Múltipla Escolha/ Discursiva e se disporem a realizar 01 (um) dia por mês de serviços 
como bolsistas na função de auxiliares de cozinha durante o período de 06 (seis) meses, 
totalizando prestação de 06 (seis) dias ou 48 (quarenta e oito horas) de auxílios prestados, dias e 
horários a serem combinados entre escola e candidato, tendo preferência de escolha os 
candidatos melhores classificados.

6. Alunos matriculados nos cursos Técnicas de Chef anunciados ou em andamento não são 
elegíveis a este processo seletivo.

7. Candidatos que possuam ou tenham tido pendência financeira ou ainda, tenha ou tenha tido 
qualquer tipo de ação judicial com a Receitaria Escola Gourmet ou seus sócios e proprietários, 
serão desclassificados e perderão a elegibilidade ao benefício.

8. Não poderão participar deste processo seletivo quaisquer funcionários da Receitaria Escola 
Gourmet.

Classificação:

9. Considera-se como classificação geral, para os fins deste Regulamento, a ordem da maior para 
menor nota dos candidatos, considerando-se todos os participantes deste Processo Seletivo do 
curso Técnicas de Chef.

10. Como primeiro critério de desempate para definição do beneficiário, será considerado melhor 
classificado o candidato que obteve melhor nota nas questões discursivas. Permanecendo o 
empate, será melhor classificado o candidato que realizou a inscrição neste processo seletivo mais 
antecipadamente.

11. Os melhores candidatos terão preferência de escolha para selecionar uma das bolsas ofertadas, 
de acordo com a disponibilidade. O total de bolsas por horários se encontra no quadro a seguir:
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O “Processo Seletivo para Bolsas de Estudos no curso Técnicas de Chef” consiste na concessão 

de 42 (Quarenta e duas) bolsas de estudos, sendo 03 (três) bolsas de estudo integrais de 100% 

(cem por cento), 03 (três) bolsas de estudo parciais de 70% (setenta por cento), 06 (seis) bolsas de 

estudo parciais de 50% (cinquenta por cento), 12 (doze) bolsas de estudo parciais de 30% (trinta 

por cento) e 18 (dezoito) bolsas de estudo parciais de 20% (vinte por cento) no Curso Técnicas de 

Chef da Receitaria Escola Gourmet aos candidatos melhores colocados na classificação geral do 

Processo Seletivo para as turmas que se iniciam no dia 04 de fevereiro de 2020. O processo será 

realizado através de Prova de Múltipla Escolha/ Discursiva presencial, às 10 horas e 30 minutos 

do dia 26 de Janeiro de 2020 (Domingo). Em contrapartida, os alunos realizarão 06 (seis) dias ou 

48 (quarenta e oito horas) de serviços prestados como bolsistas para a escola, dias e horários a 

serem combinados entre escola e candidato, tendo como limite mínimo 08 horas por mês em 

meses consecutivos. As inscrições vão até o dia 23 de janeiro de 2020. O valor para a inscrição  é 

de R$ 15,00 (Quinze reais) e deve ser feita pelo site: 

https://bit.ly/2RbW7c3

Regulamento:
1. As Provas de Múltipla Escolha/ Discursiva ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2020, às 10 horas 
e 30 minutos para todos os candidatos. As provas terão duração máxima de 01 hora e 15 minutos.

2. Os candidatos deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência portando 
documento oficial com foto e uma caneta.

3. A prova terá 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de respostas em 
cada questão, sendo apenas uma a correta. O candidato deverá assinalar uma única resposta por 
questão. Haverá também 02 (duas) questões discursivas.

a. Caso seja assinalada mais de uma alternativa ou ainda a marcação seja feita de forma 
contrária à solicitada ou ainda haja qualquer tipo de rasura, a resposta do candidato será 
desconsiderada.
b. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto e cada questão discursiva valerá 5 
(cinco) pontos. A nota final do candidato se dará pelo seu percentual de pontos obtidos em 
função do máximo de pontos possíveis (40 pontos).

4. O conteúdo da prova será de questões relacionadas à gastronomia, incluindo conhecimentos 
gerais, interpretação de texto e matemática, de nível de escolaridade variado, sendo no máximo 
de ensino médio.

Eligibilidade

5. Concorrerão às bolsas integrais e parciais os candidatos inscritos no Processo Seletivo 
descrito neste Regulamento, que obtiverem as melhores colocações com base em sua nota na 
Prova de Múltipla Escolha/ Discursiva e se disporem a realizar 01 (um) dia por mês de serviços 
como bolsistas na função de auxiliares de cozinha durante o período de 06 (seis) meses, 
totalizando prestação de 06 (seis) dias ou 48 (quarenta e oito horas) de auxílios prestados, dias e 
horários a serem combinados entre escola e candidato, tendo preferência de escolha os 
candidatos melhores classificados.

6. Alunos matriculados nos cursos Técnicas de Chef anunciados ou em andamento não são 
elegíveis a este processo seletivo.

7. Candidatos que possuam ou tenham tido pendência financeira ou ainda, tenha ou tenha tido 
qualquer tipo de ação judicial com a Receitaria Escola Gourmet ou seus sócios e proprietários, 
serão desclassificados e perderão a elegibilidade ao benefício.

8. Não poderão participar deste processo seletivo quaisquer funcionários da Receitaria Escola 
Gourmet.

Classificação:

9. Considera-se como classificação geral, para os fins deste Regulamento, a ordem da maior para 
menor nota dos candidatos, considerando-se todos os participantes deste Processo Seletivo do 
curso Técnicas de Chef.

10. Como primeiro critério de desempate para definição do beneficiário, será considerado melhor 
classificado o candidato que obteve melhor nota nas questões discursivas. Permanecendo o 
empate, será melhor classificado o candidato que realizou a inscrição neste processo seletivo mais 
antecipadamente.

11. Os melhores candidatos terão preferência de escolha para selecionar uma das bolsas ofertadas, 
de acordo com a disponibilidade. O total de bolsas por horários se encontra no quadro a seguir:
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1. As Provas de Múltipla Escolha/ Discursiva ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2020, às 10 horas 
e 30 minutos para todos os candidatos. As provas terão duração máxima de 01 hora e 15 minutos.

2. Os candidatos deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência portando 
documento oficial com foto e uma caneta.

3. A prova terá 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de respostas em 
cada questão, sendo apenas uma a correta. O candidato deverá assinalar uma única resposta por 
questão. Haverá também 02 (duas) questões discursivas.

a. Caso seja assinalada mais de uma alternativa ou ainda a marcação seja feita de forma 
contrária à solicitada ou ainda haja qualquer tipo de rasura, a resposta do candidato será 
desconsiderada.
b. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto e cada questão discursiva valerá 5 
(cinco) pontos. A nota final do candidato se dará pelo seu percentual de pontos obtidos em 
função do máximo de pontos possíveis (40 pontos).

4. O conteúdo da prova será de questões relacionadas à gastronomia, incluindo conhecimentos 
gerais, interpretação de texto e matemática, de nível de escolaridade variado, sendo no máximo 
de ensino médio.

Provas:
Eligibilidade

5. Concorrerão às bolsas integrais e parciais os candidatos inscritos no Processo Seletivo 
descrito neste Regulamento, que obtiverem as melhores colocações com base em sua nota na 
Prova de Múltipla Escolha/ Discursiva e se disporem a realizar 01 (um) dia por mês de serviços 
como bolsistas na função de auxiliares de cozinha durante o período de 06 (seis) meses, 
totalizando prestação de 06 (seis) dias ou 48 (quarenta e oito horas) de auxílios prestados, dias e 
horários a serem combinados entre escola e candidato, tendo preferência de escolha os 
candidatos melhores classificados.

6. Alunos matriculados nos cursos Técnicas de Chef anunciados ou em andamento não são 
elegíveis a este processo seletivo.

7. Candidatos que possuam ou tenham tido pendência financeira ou ainda, tenha ou tenha tido 
qualquer tipo de ação judicial com a Receitaria Escola Gourmet ou seus sócios e proprietários, 
serão desclassificados e perderão a elegibilidade ao benefício.

8. Não poderão participar deste processo seletivo quaisquer funcionários da Receitaria Escola 
Gourmet.

Classificação:

9. Considera-se como classificação geral, para os fins deste Regulamento, a ordem da maior para 
menor nota dos candidatos, considerando-se todos os participantes deste Processo Seletivo do 
curso Técnicas de Chef.

10. Como primeiro critério de desempate para definição do beneficiário, será considerado melhor 
classificado o candidato que obteve melhor nota nas questões discursivas. Permanecendo o 
empate, será melhor classificado o candidato que realizou a inscrição neste processo seletivo mais 
antecipadamente.

11. Os melhores candidatos terão preferência de escolha para selecionar uma das bolsas ofertadas, 
de acordo com a disponibilidade. O total de bolsas por horários se encontra no quadro a seguir:
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1. As Provas de Múltipla Escolha/ Discursiva ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2020, às 10 horas 
e 30 minutos para todos os candidatos. As provas terão duração máxima de 01 hora e 15 minutos.

2. Os candidatos deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência portando 
documento oficial com foto e uma caneta.

3. A prova terá 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de respostas em 
cada questão, sendo apenas uma a correta. O candidato deverá assinalar uma única resposta por 
questão. Haverá também 02 (duas) questões discursivas.

a. Caso seja assinalada mais de uma alternativa ou ainda a marcação seja feita de forma 
contrária à solicitada ou ainda haja qualquer tipo de rasura, a resposta do candidato será 
desconsiderada.
b. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto e cada questão discursiva valerá 5 
(cinco) pontos. A nota final do candidato se dará pelo seu percentual de pontos obtidos em 
função do máximo de pontos possíveis (40 pontos).

4. O conteúdo da prova será de questões relacionadas à gastronomia, incluindo conhecimentos 
gerais, interpretação de texto e matemática, de nível de escolaridade variado, sendo no máximo 
de ensino médio.

Eligibilidade

5. Concorrerão às bolsas integrais e parciais os candidatos inscritos no Processo Seletivo 
descrito neste Regulamento, que obtiverem as melhores colocações com base em sua nota na 
Prova de Múltipla Escolha/ Discursiva e se disporem a realizar 01 (um) dia por mês de serviços 
como bolsistas na função de auxiliares de cozinha durante o período de 06 (seis) meses, 
totalizando prestação de 06 (seis) dias ou 48 (quarenta e oito horas) de auxílios prestados, dias e 
horários a serem combinados entre escola e candidato, tendo preferência de escolha os 
candidatos melhores classificados.

6. Alunos matriculados nos cursos Técnicas de Chef anunciados ou em andamento não são 
elegíveis a este processo seletivo.

7. Candidatos que possuam ou tenham tido pendência financeira ou ainda, tenha ou tenha tido 
qualquer tipo de ação judicial com a Receitaria Escola Gourmet ou seus sócios e proprietários, 
serão desclassificados e perderão a elegibilidade ao benefício.

8. Não poderão participar deste processo seletivo quaisquer funcionários da Receitaria Escola 
Gourmet.

Classificação:

9. Considera-se como classificação geral, para os fins deste Regulamento, a ordem da maior para 
menor nota dos candidatos, considerando-se todos os participantes deste Processo Seletivo do 
curso Técnicas de Chef.

10. Como primeiro critério de desempate para definição do beneficiário, será considerado melhor 
classificado o candidato que obteve melhor nota nas questões discursivas. Permanecendo o 
empate, será melhor classificado o candidato que realizou a inscrição neste processo seletivo mais 
antecipadamente.

11. Os melhores candidatos terão preferência de escolha para selecionar uma das bolsas ofertadas, 
de acordo com a disponibilidade. O total de bolsas por horários se encontra no quadro a seguir:
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1. As Provas de Múltipla Escolha/ Discursiva ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2020, às 10 horas 
e 30 minutos para todos os candidatos. As provas terão duração máxima de 01 hora e 15 minutos.

2. Os candidatos deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência portando 
documento oficial com foto e uma caneta.

3. A prova terá 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de respostas em 
cada questão, sendo apenas uma a correta. O candidato deverá assinalar uma única resposta por 
questão. Haverá também 02 (duas) questões discursivas.

a. Caso seja assinalada mais de uma alternativa ou ainda a marcação seja feita de forma 
contrária à solicitada ou ainda haja qualquer tipo de rasura, a resposta do candidato será 
desconsiderada.
b. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto e cada questão discursiva valerá 5 
(cinco) pontos. A nota final do candidato se dará pelo seu percentual de pontos obtidos em 
função do máximo de pontos possíveis (40 pontos).

4. O conteúdo da prova será de questões relacionadas à gastronomia, incluindo conhecimentos 
gerais, interpretação de texto e matemática, de nível de escolaridade variado, sendo no máximo 
de ensino médio.

Eligibilidade

5. Concorrerão às bolsas integrais e parciais os candidatos inscritos no Processo Seletivo 
descrito neste Regulamento, que obtiverem as melhores colocações com base em sua nota na 
Prova de Múltipla Escolha/ Discursiva e se disporem a realizar 01 (um) dia por mês de serviços 
como bolsistas na função de auxiliares de cozinha durante o período de 06 (seis) meses, 
totalizando prestação de 06 (seis) dias ou 48 (quarenta e oito horas) de auxílios prestados, dias e 
horários a serem combinados entre escola e candidato, tendo preferência de escolha os 
candidatos melhores classificados.

6. Alunos matriculados nos cursos Técnicas de Chef anunciados ou em andamento não são 
elegíveis a este processo seletivo.

7. Candidatos que possuam ou tenham tido pendência financeira ou ainda, tenha ou tenha tido 
qualquer tipo de ação judicial com a Receitaria Escola Gourmet ou seus sócios e proprietários, 
serão desclassificados e perderão a elegibilidade ao benefício.

8. Não poderão participar deste processo seletivo quaisquer funcionários da Receitaria Escola 
Gourmet.

Classificação:

9. Considera-se como classificação geral, para os fins deste Regulamento, a ordem da maior para 
menor nota dos candidatos, considerando-se todos os participantes deste Processo Seletivo do 
curso Técnicas de Chef.

10. Como primeiro critério de desempate para definição do beneficiário, será considerado melhor 
classificado o candidato que obteve melhor nota nas questões discursivas. Permanecendo o 
empate, será melhor classificado o candidato que realizou a inscrição neste processo seletivo mais 
antecipadamente.

11. Os melhores candidatos terão preferência de escolha para selecionar uma das bolsas ofertadas, 
de acordo com a disponibilidade. O total de bolsas por horários se encontra no quadro a seguir:

Bolsas de Estudo
manhã

1
1
2
4
6
14

tarde% de bolsa noite
100% 1 1
70% 1 1
50% 2 2
30% 4 4
20% 6 6
total 14 14

total
3
3
6

12
18
42
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1. As Provas de Múltipla Escolha/ Discursiva ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2020, às 10 horas 
e 30 minutos para todos os candidatos. As provas terão duração máxima de 01 hora e 15 minutos.

2. Os candidatos deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência portando 
documento oficial com foto e uma caneta.

3. A prova terá 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de respostas em 
cada questão, sendo apenas uma a correta. O candidato deverá assinalar uma única resposta por 
questão. Haverá também 02 (duas) questões discursivas.

a. Caso seja assinalada mais de uma alternativa ou ainda a marcação seja feita de forma 
contrária à solicitada ou ainda haja qualquer tipo de rasura, a resposta do candidato será 
desconsiderada.
b. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto e cada questão discursiva valerá 5 
(cinco) pontos. A nota final do candidato se dará pelo seu percentual de pontos obtidos em 
função do máximo de pontos possíveis (40 pontos).

4. O conteúdo da prova será de questões relacionadas à gastronomia, incluindo conhecimentos 
gerais, interpretação de texto e matemática, de nível de escolaridade variado, sendo no máximo 
de ensino médio.

Eligibilidade

5. Concorrerão às bolsas integrais e parciais os candidatos inscritos no Processo Seletivo 
descrito neste Regulamento, que obtiverem as melhores colocações com base em sua nota na 
Prova de Múltipla Escolha/ Discursiva e se disporem a realizar 01 (um) dia por mês de serviços 
como bolsistas na função de auxiliares de cozinha durante o período de 06 (seis) meses, 
totalizando prestação de 06 (seis) dias ou 48 (quarenta e oito horas) de auxílios prestados, dias e 
horários a serem combinados entre escola e candidato, tendo preferência de escolha os 
candidatos melhores classificados.

6. Alunos matriculados nos cursos Técnicas de Chef anunciados ou em andamento não são 
elegíveis a este processo seletivo.

7. Candidatos que possuam ou tenham tido pendência financeira ou ainda, tenha ou tenha tido 
qualquer tipo de ação judicial com a Receitaria Escola Gourmet ou seus sócios e proprietários, 
serão desclassificados e perderão a elegibilidade ao benefício.

8. Não poderão participar deste processo seletivo quaisquer funcionários da Receitaria Escola 
Gourmet.

Classificação:

9. Considera-se como classificação geral, para os fins deste Regulamento, a ordem da maior para 
menor nota dos candidatos, considerando-se todos os participantes deste Processo Seletivo do 
curso Técnicas de Chef.

10. Como primeiro critério de desempate para definição do beneficiário, será considerado melhor 
classificado o candidato que obteve melhor nota nas questões discursivas. Permanecendo o 
empate, será melhor classificado o candidato que realizou a inscrição neste processo seletivo mais 
antecipadamente.

11. Os melhores candidatos terão preferência de escolha para selecionar uma das bolsas ofertadas, 
de acordo com a disponibilidade. O total de bolsas por horários se encontra no quadro a seguir:

12. O candidato terá até 24 horas após a divulgação dos resultados para escolher sua bolsa de 

interesse. A escola entrará em contato, informando quais bolsas tem disponíveis para cada período e 

o candidato terá até duas horas para escolher sua bolsa. Após escolhida, não haverá mais 

possibilidade de alteração e, não havendo meios de usufruir, o candidato deverá desistir de sua bolsa. 

12.1. Caso o candidato não decida em duas horas ou não consiga ser contatado, será lhe 

atribuída a bolsa de maior percentual possível, independente do horário. Havendo bolsas de 

mesmo percentual em períodos diferentes, será lhe atribuída a bolsa do horário mais tarde.

13. O prazo para a interposição de recursos contra a formulação das questões da prova será de um 

dia útil, contados da divulgação do gabarito da prova, presencialmente, na recepção da própria 

escola. 

a. A interposição de recurso, instruído com material bibliográfico, deverá conter com precisão a 

questão ou as questões a serem revisadas, fundamentando com lógica e consistência dos 

argumentos. 

b. Os recursos serão analisados pelos responsáveis da escola, que darão decisão terminativa, 

constituindo-se em única e última instância. 

c. Recursos inconsistentes serão indeferidos.
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1. As Provas de Múltipla Escolha/ Discursiva ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2020, às 10 horas 
e 30 minutos para todos os candidatos. As provas terão duração máxima de 01 hora e 15 minutos.

2. Os candidatos deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência portando 
documento oficial com foto e uma caneta.

3. A prova terá 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de respostas em 
cada questão, sendo apenas uma a correta. O candidato deverá assinalar uma única resposta por 
questão. Haverá também 02 (duas) questões discursivas.

a. Caso seja assinalada mais de uma alternativa ou ainda a marcação seja feita de forma 
contrária à solicitada ou ainda haja qualquer tipo de rasura, a resposta do candidato será 
desconsiderada.
b. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto e cada questão discursiva valerá 5 
(cinco) pontos. A nota final do candidato se dará pelo seu percentual de pontos obtidos em 
função do máximo de pontos possíveis (40 pontos).

4. O conteúdo da prova será de questões relacionadas à gastronomia, incluindo conhecimentos 
gerais, interpretação de texto e matemática, de nível de escolaridade variado, sendo no máximo 
de ensino médio.

Eligibilidade

5. Concorrerão às bolsas integrais e parciais os candidatos inscritos no Processo Seletivo 
descrito neste Regulamento, que obtiverem as melhores colocações com base em sua nota na 
Prova de Múltipla Escolha/ Discursiva e se disporem a realizar 01 (um) dia por mês de serviços 
como bolsistas na função de auxiliares de cozinha durante o período de 06 (seis) meses, 
totalizando prestação de 06 (seis) dias ou 48 (quarenta e oito horas) de auxílios prestados, dias e 
horários a serem combinados entre escola e candidato, tendo preferência de escolha os 
candidatos melhores classificados.

6. Alunos matriculados nos cursos Técnicas de Chef anunciados ou em andamento não são 
elegíveis a este processo seletivo.

7. Candidatos que possuam ou tenham tido pendência financeira ou ainda, tenha ou tenha tido 
qualquer tipo de ação judicial com a Receitaria Escola Gourmet ou seus sócios e proprietários, 
serão desclassificados e perderão a elegibilidade ao benefício.

8. Não poderão participar deste processo seletivo quaisquer funcionários da Receitaria Escola 
Gourmet.

Classificação:

9. Considera-se como classificação geral, para os fins deste Regulamento, a ordem da maior para 
menor nota dos candidatos, considerando-se todos os participantes deste Processo Seletivo do 
curso Técnicas de Chef.

10. Como primeiro critério de desempate para definição do beneficiário, será considerado melhor 
classificado o candidato que obteve melhor nota nas questões discursivas. Permanecendo o 
empate, será melhor classificado o candidato que realizou a inscrição neste processo seletivo mais 
antecipadamente.

11. Os melhores candidatos terão preferência de escolha para selecionar uma das bolsas ofertadas, 
de acordo com a disponibilidade. O total de bolsas por horários se encontra no quadro a seguir:

12. O candidato terá até 24 horas após a divulgação dos resultados para escolher sua bolsa de 

interesse. A escola entrará em contato, informando quais bolsas tem disponíveis para cada período e 

o candidato terá até duas horas para escolher sua bolsa. Após escolhida, não haverá mais 

possibilidade de alteração e, não havendo meios de usufruir, o candidato deverá desistir de sua bolsa. 

12.1. Caso o candidato não decida em duas horas ou não consiga ser contatado, será lhe 

atribuída a bolsa de maior percentual possível, independente do horário. Havendo bolsas de 

mesmo percentual em períodos diferentes, será lhe atribuída a bolsa do horário mais tarde.

13. O prazo para a interposição de recursos contra a formulação das questões da prova será de um 

dia útil, contados da divulgação do gabarito da prova, presencialmente, na recepção da própria 

escola. 

a. A interposição de recurso, instruído com material bibliográfico, deverá conter com precisão a 

questão ou as questões a serem revisadas, fundamentando com lógica e consistência dos 

argumentos. 

b. Os recursos serão analisados pelos responsáveis da escola, que darão decisão terminativa, 

constituindo-se em única e última instância. 

c. Recursos inconsistentes serão indeferidos.

dólmã, avental de cintura e bandana, e um estojo de utensílios culinários básicos.

19. A escola ainda reserva o direito de cancelar a concessão de bolsas deste referido processo 
seletivo por número mínimo de interessados ou força maior, realizando a devolução imediata dos 
valores eventualmente pagos pelos candidatos.

20. Para a manutenção da bolsa durante o curso, o beneficiário deverá efetuar o pagamento das 
mensalidades (quando houver) dentro da data de vencimento das mesmas, sob pena de perda da 
bolsa ainda que venha a regularizar sua pendência financeira.

a. No caso de falta de pagamento ou de não cumprimento das regras de bolsista, a escola se 
reserva o direito de impedir o aluno de frequentas as aulas.

14. As bolsas serão conferidas aos melhores colocados no ato da matrícula inicial no curso, 
devendo os beneficiados efetuarem a matrícula até o dia 31/01/2020. 

15. A lista com os beneficiados será divulgada no site da Receitaria Escola Gourmet, podendo 
ainda ser divulgado em suas redes sociais, além de contato por meio do endereço eletrônico 
informado no ato da inscrição, no prazo de até 03 (três) dias após a realização da prova 
correspondente ao Processo Seletivo indicado neste Regulamento. 

16. Na hipótese de algum candidato contemplado deixar de efetuar a matrícula no prazo 
estipulado ou tiver sua matrícula indeferida por qualquer motivo, não haverá segunda chamada 
ou convocação de suplentes para a vaga. A entrega completa de todos os documentos exigidos 
para a matrícula, no prazo estipulado, é obrigatória para garantia da concessão do benefício.

17. O candidato deve assinar o Termo de Adesão ao Curso e o Termo de Compromisso de 
Bolsista e cumprir com todos os requisitos dos referidos documentos.

18. O candidato também deve realizar o pagamento integral da matrícula no curso, no valor de 
R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove) reais que inclui o uniforme da escola composto de 

Concessão:
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1. As Provas de Múltipla Escolha/ Discursiva ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2020, às 10 horas 
e 30 minutos para todos os candidatos. As provas terão duração máxima de 01 hora e 15 minutos.

2. Os candidatos deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência portando 
documento oficial com foto e uma caneta.

3. A prova terá 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de respostas em 
cada questão, sendo apenas uma a correta. O candidato deverá assinalar uma única resposta por 
questão. Haverá também 02 (duas) questões discursivas.

a. Caso seja assinalada mais de uma alternativa ou ainda a marcação seja feita de forma 
contrária à solicitada ou ainda haja qualquer tipo de rasura, a resposta do candidato será 
desconsiderada.
b. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto e cada questão discursiva valerá 5 
(cinco) pontos. A nota final do candidato se dará pelo seu percentual de pontos obtidos em 
função do máximo de pontos possíveis (40 pontos).

4. O conteúdo da prova será de questões relacionadas à gastronomia, incluindo conhecimentos 
gerais, interpretação de texto e matemática, de nível de escolaridade variado, sendo no máximo 
de ensino médio.

Eligibilidade

5. Concorrerão às bolsas integrais e parciais os candidatos inscritos no Processo Seletivo 
descrito neste Regulamento, que obtiverem as melhores colocações com base em sua nota na 
Prova de Múltipla Escolha/ Discursiva e se disporem a realizar 01 (um) dia por mês de serviços 
como bolsistas na função de auxiliares de cozinha durante o período de 06 (seis) meses, 
totalizando prestação de 06 (seis) dias ou 48 (quarenta e oito horas) de auxílios prestados, dias e 
horários a serem combinados entre escola e candidato, tendo preferência de escolha os 
candidatos melhores classificados.

6. Alunos matriculados nos cursos Técnicas de Chef anunciados ou em andamento não são 
elegíveis a este processo seletivo.

7. Candidatos que possuam ou tenham tido pendência financeira ou ainda, tenha ou tenha tido 
qualquer tipo de ação judicial com a Receitaria Escola Gourmet ou seus sócios e proprietários, 
serão desclassificados e perderão a elegibilidade ao benefício.

8. Não poderão participar deste processo seletivo quaisquer funcionários da Receitaria Escola 
Gourmet.

Classificação:

9. Considera-se como classificação geral, para os fins deste Regulamento, a ordem da maior para 
menor nota dos candidatos, considerando-se todos os participantes deste Processo Seletivo do 
curso Técnicas de Chef.

10. Como primeiro critério de desempate para definição do beneficiário, será considerado melhor 
classificado o candidato que obteve melhor nota nas questões discursivas. Permanecendo o 
empate, será melhor classificado o candidato que realizou a inscrição neste processo seletivo mais 
antecipadamente.

11. Os melhores candidatos terão preferência de escolha para selecionar uma das bolsas ofertadas, 
de acordo com a disponibilidade. O total de bolsas por horários se encontra no quadro a seguir:

dólmã, avental de cintura e bandana, e um estojo de utensílios culinários básicos.

19. A escola ainda reserva o direito de cancelar a concessão de bolsas deste referido processo 
seletivo por número mínimo de interessados ou força maior, realizando a devolução imediata dos 
valores eventualmente pagos pelos candidatos.

20. Para a manutenção da bolsa durante o curso, o beneficiário deverá efetuar o pagamento das 
mensalidades (quando houver) dentro da data de vencimento das mesmas, sob pena de perda da 
bolsa ainda que venha a regularizar sua pendência financeira.

a. No caso de falta de pagamento ou de não cumprimento das regras de bolsista, a escola se 
reserva o direito de impedir o aluno de frequentas as aulas.

21. As percentuais de descontos obtidos nas bolsas integrais e parciais concedidas serão aplicadas 
no total ou a partir da primeira mensalidade do curso e serão válidas até a conclusão do mesmo, 
salvo se houver interrupção por trancamento ou cancelamento de matrícula, hipóteses em que o 
benefício será automaticamente cancelado. As bolsas integrais também serão canceladas caso o 
beneficiário solicite transferência para outro curso que não tenha sido inicialmente matriculado. 

14. As bolsas serão conferidas aos melhores colocados no ato da matrícula inicial no curso, 
devendo os beneficiados efetuarem a matrícula até o dia 31/01/2020. 

15. A lista com os beneficiados será divulgada no site da Receitaria Escola Gourmet, podendo 
ainda ser divulgado em suas redes sociais, além de contato por meio do endereço eletrônico 
informado no ato da inscrição, no prazo de até 03 (três) dias após a realização da prova 
correspondente ao Processo Seletivo indicado neste Regulamento. 

16. Na hipótese de algum candidato contemplado deixar de efetuar a matrícula no prazo 
estipulado ou tiver sua matrícula indeferida por qualquer motivo, não haverá segunda chamada 
ou convocação de suplentes para a vaga. A entrega completa de todos os documentos exigidos 
para a matrícula, no prazo estipulado, é obrigatória para garantia da concessão do benefício.

17. O candidato deve assinar o Termo de Adesão ao Curso e o Termo de Compromisso de 
Bolsista e cumprir com todos os requisitos dos referidos documentos.

18. O candidato também deve realizar o pagamento integral da matrícula no curso, no valor de 
R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove) reais que inclui o uniforme da escola composto de 

Abrangência:

22. Em nenhuma hipótese a bolsa cobrirá despesas não relacionadas às mensalidades, tais como matrícula, 
impressões, cópias, emissão de documentos, materiais, uniformes, utensílios danificados, entre outras.
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1. As Provas de Múltipla Escolha/ Discursiva ocorrerão no dia 26 de janeiro de 2020, às 10 horas 
e 30 minutos para todos os candidatos. As provas terão duração máxima de 01 hora e 15 minutos.

2. Os candidatos deverão chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência portando 
documento oficial com foto e uma caneta.

3. A prova terá 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de respostas em 
cada questão, sendo apenas uma a correta. O candidato deverá assinalar uma única resposta por 
questão. Haverá também 02 (duas) questões discursivas.

a. Caso seja assinalada mais de uma alternativa ou ainda a marcação seja feita de forma 
contrária à solicitada ou ainda haja qualquer tipo de rasura, a resposta do candidato será 
desconsiderada.
b. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 (um) ponto e cada questão discursiva valerá 5 
(cinco) pontos. A nota final do candidato se dará pelo seu percentual de pontos obtidos em 
função do máximo de pontos possíveis (40 pontos).

4. O conteúdo da prova será de questões relacionadas à gastronomia, incluindo conhecimentos 
gerais, interpretação de texto e matemática, de nível de escolaridade variado, sendo no máximo 
de ensino médio.

Eligibilidade

5. Concorrerão às bolsas integrais e parciais os candidatos inscritos no Processo Seletivo 
descrito neste Regulamento, que obtiverem as melhores colocações com base em sua nota na 
Prova de Múltipla Escolha/ Discursiva e se disporem a realizar 01 (um) dia por mês de serviços 
como bolsistas na função de auxiliares de cozinha durante o período de 06 (seis) meses, 
totalizando prestação de 06 (seis) dias ou 48 (quarenta e oito horas) de auxílios prestados, dias e 
horários a serem combinados entre escola e candidato, tendo preferência de escolha os 
candidatos melhores classificados.

6. Alunos matriculados nos cursos Técnicas de Chef anunciados ou em andamento não são 
elegíveis a este processo seletivo.

7. Candidatos que possuam ou tenham tido pendência financeira ou ainda, tenha ou tenha tido 
qualquer tipo de ação judicial com a Receitaria Escola Gourmet ou seus sócios e proprietários, 
serão desclassificados e perderão a elegibilidade ao benefício.

8. Não poderão participar deste processo seletivo quaisquer funcionários da Receitaria Escola 
Gourmet.

Classificação:

9. Considera-se como classificação geral, para os fins deste Regulamento, a ordem da maior para 
menor nota dos candidatos, considerando-se todos os participantes deste Processo Seletivo do 
curso Técnicas de Chef.

10. Como primeiro critério de desempate para definição do beneficiário, será considerado melhor 
classificado o candidato que obteve melhor nota nas questões discursivas. Permanecendo o 
empate, será melhor classificado o candidato que realizou a inscrição neste processo seletivo mais 
antecipadamente.

11. Os melhores candidatos terão preferência de escolha para selecionar uma das bolsas ofertadas, 
de acordo com a disponibilidade. O total de bolsas por horários se encontra no quadro a seguir:

21. As percentuais de descontos obtidos nas bolsas integrais e parciais concedidas serão aplicadas 
no total ou a partir da primeira mensalidade do curso e serão válidas até a conclusão do mesmo, 
salvo se houver interrupção por trancamento ou cancelamento de matrícula, hipóteses em que o 
benefício será automaticamente cancelado. As bolsas integrais também serão canceladas caso o 
beneficiário solicite transferência para outro curso que não tenha sido inicialmente matriculado. 

23. A participação neste processo seletivo é opcional e não está subordinada a qualquer 
modalidade de aposta, sorteio ou operação assemelhada.

24. Os beneficiados por este processo seletivo automaticamente aceitam ceder seus direitos de 
uso de imagem, depoimentos e voz para fins comerciais e institucionais. 

25. O candidato aceita e adere de forma integral e irrestrita às condições previstas neste 
regulamento.

26. As dúvidas não previstas neste regulamento serão dirimidas pela Receitaria Escola Gourmet.

22. Em nenhuma hipótese a bolsa cobrirá despesas não relacionadas às mensalidades, tais como matrícula, 
impressões, cópias, emissão de documentos, materiais, uniformes, utensílios danificados, entre outras.

Demais Regras:


