
 
 

 

 

 

 

EDITAL PROAC Nº 11/2022, 28 DE OUTUBRO DE 2022 

 

A Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE 

TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, 

torna públicas as normas do 1º 

Concurso Eu Chef 2022 da Toledo 

Prudente Centro Universitário. 

 

A Pró-Reitora Acadêmica do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO 

DE PRESIDENTE PRUDENTE, no uso de suas atribuições, resolve: 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO 

 

Art. 1º Será realizado o 1º Concurso “Eu Chef” 2022 do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, com o tema “Brasil”, durante os 

dias 29 e 30 de novembro de 2022. 

 

CAPÍTULO II 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 2º As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas por meio do link: 

https://tol.app/euchef 

 

Art. 3º O período de inscrições é de 03 a 22 de novembro de 2022. 

 

CAPÍTULO III 

CONDIÇÕES E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Art. 4º Os competidores poderão se inscrever em duplas nas seguintes categorias: 

I – Profissionais graduados: categoria dedicada a profissionais com diploma de 

graduação em Gastronomia; 

II – Iniciantes e Amadores: categoria dedicada a não profissionais da Gastronomia; 

III – Alunos do Ensino Médio: categoria dedicada a estudantes de ensino médio. 

 

Art. 5º São requisitos para se inscrever na competição: 
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a) Preencher corretamente o formulário eletrônico de inscrição, disponível no link: 

https://tol.app/euchef  

b) Enviar 01 (uma) ficha técnica das receitas contendo todos os ingredientes, suas 

porções e o valor individualizado de cada produto e totalizante, conforme Anexo, no momento 

da inscrição ou  para o email coord.gastronomia@toledoprudente.edu.br até 22/11/2022; 

c) Constituir equipe de 02 (duas) pessoas; 

d) Ter 16 (dezesseis) anos de idade ou mais, na data da inscrição. 

Parágrafo único. Também constitui requisito aos menores de 18 (dezoito) anos enviar 

termo de consentimento emitido pelo responsável pela guarda do menor, conforme Anexo II, 

bem como documento idôneo que comprove o estado de filiação ou guarda, para o email 

coord.gastronomia@toledoprudente.edu.br até 22/11/2022. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPETIÇÃO 

 

Seção I 

Das Fases do Concurso 

 

Art. 6º O Concurso será realizado da seguinte forma: 

a) Fase Classificatória, na qual as duplas de competidores serão selecionadas com base 

no cadastro no link  e na ficha técnica da receita; 

b) Fase Prática, na qual as duplas classificadas deverão executar a receita tal qual 

especificado na ficha técnica. 

 

Seção II 

Da Fase Classificatória 

 

Art. 7º A Fase Classificatória ocorrerá no período de 23 a 25 de novembro de 2022. 

 

Art. 8º As duplas deverão enviar uma ficha técnica no ato da inscrição descrevendo a 

receita a ser realizada no dia da Fase Prática. 

 

Art. 9º As duplas concorrentes na categoria “Profissional graduado”, descrita no art. 4º, 

inciso I deste edital, deverão produzir: 

I – 01 (um) prato principal original que contenha 01 (uma) proteína e 02 (dois) 

acompanhamentos, com 01 (um) molho opcional; ou 

II – 01 (uma) sobremesa original que contenha, no mínimo, 03 (três) ingredientes com 

texturas diferentes. 
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Art. 10. As duplas concorrentes na categoria “Iniciantes e Amadores” e “Alunos de 

Ensino Médio” e, descritas no art. 4º, incisos II e III deste edital, deverão produzir: 

I – 01 (um) prato principal original que contenha 01 (uma) proteína e 01 (um) 

acompanhamento, com 01 (um) molho opcional; ou 

II – 01 (uma) sobremesa original que contenha, no mínimo, 03 (três) ingredientes com 

texturas diferentes. 

 

Art. 11. Todas as receitas das três categorias deverão observar o tema do Concurso, 

descrito no art. 1º deste edital. 

 

Art. 12. Na Fase Classificatória serão analisados o preenchimento do cadastro e as 

fichas técnicas das receitas das duplas competidoras com base nos seguintes critérios: 

a) Aderência da receita à temática do Concurso, conforme artigo 1º deste edital; 

b) Originalidade da receita; 

c) Potencial da receita, considerando valor gasto e resultado pretendido. 

 

Art. 13. Serão classificadas até 03 (três) duplas em cada categoria, as quais avançarão 

para a Fase Prática. 

 

Art. 14. O resultado será publicado no dia 25 de novembro de 2022. 

 

Seção III 

Da Fase Prática 

 

Art. 15. A Fase Prática consistirá na execução das receitas propostas pelas duplas 

classificadas de acordo com as respectivas categorias, e será realizada nas datas: 

I – Dia 29 de novembro de 2022, para as categorias “Iniciantes e Amadores” e “Alunos 

do Ensino Médio”, descritas no artigo 4º, incisos II e III deste edital; e 

II – Dia 30 de novembro de 2022, para a categoria “Profissional graduado”, descrita no 

artigo 4º, inciso I deste edital. 

 

Art. 16. Todos os integrantes da dupla deverão se apresentar nas dependências do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE as 18h do 

dia designado para a realização da respectiva categoria, sob pena de desclassificação, a critério 

da organização 

Parágrafo único. As duplas deverão comprovar a condição de Alunos do Ensino Médio 

ou Profissionais graduados conforme segue: 



 
 

 

 

 

 

I - Alunos do Ensino Médio: atestado de matrícula no Ensino Médio ou similar; 

II – Profissionais graduados: diploma ou similar. 

 

Art. 17. Todos os pratos deverão ser inteiramente preparados no dia do concurso e nas 

dependências do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE 

PRUDENTE. 

 

Art. 18. Cada dupla terá prazo improrrogável de até 120 (cento e vinte) minutos para 

preparar a receita escolhida. 

 

Art. 19. A ordem de apresentação das receitas será definida por sorteio. 

 

Art. 20. As avaliações serão realizadas conforme os seguintes critérios: 

 

 Critério Pontuação 

a) 

Avaliação na Cozinha – Habilidades Práticas e Profissionais 

1. Preparação mise en place para o bom 

desempenho durante o serviço 

0-20 

2. Adequação ao horário de trabalho e pontualidade 

3. Limpeza e higiene de alimentos e praça, (local 

de trabalho) por exemplo:      utensílios e 

equipamentos não utilizados durante o tempo de 20 

(vinte) minutos não deverão estar na praça 

4. Trabalho sistemático de uma tarefa por vez 

5. Armazenamento de produtos. Organização das 

facas, utensílios equipamentos e alimentos. 

6. Armazenamento de lixo, e sobras na área de 

trabalho. 

b) 

Avaliação 1 

1. Preparação e manipulação de acordo com 

normas profissionais. 

Ex: Utilização correta de papel-toalha quando 

utilizados na limpeza, no avental ou como seca 

mãos. 

0 – 20 

2. Aplicação correta de técnicas clássicas de 

cocção. 

As técnicas devem ser aplicadas respeitando as 

receitas. 

Execução lógica das tarefas, evitando repetições de 

cortes de alimentos em diversas situações. 

0-40 



 
 

 

 

 

 

Eficiência nas habilidades básicas de cozinha 

como: picar, fatiar, cortar, desossar ou filetar. 

Preparação final e porcionamento corretos. 

Temperaturas finais das preparações. 

Os sabores e texturas de: sopas, molhos, coberturas 

correspondem aos implicados na receita e têm 

consistências corretas. 

Preparação de acordo com a ficha técnica. 

Equilíbrio dos sabores. 

3. Os alimentos devem manter seus sabores típicos. 

A combinação dos itens deve ser apropriada e 

produzir uma experiência sensorial agradável. 

0-20 

c)  AVALIAÇÃO 2 – DEGUSTAÇÃO 

 

1. Disposição limpa e precisa, guarnições não 

artificiais, arranjos rápidos, empratamento perfeito 

para criar aparência apetitosa. 

Serão avaliados: frescor, coloração, facilidade para 

degustar, distância entre componentes mantendo a 

temperatura desejada. 

Tamanhos das porções e equilíbrio nutricional 

entre proteína e carboidratos. 

0-40 

 

2. Sabor, textura, ponto de cocção, criatividade e 

praticidade. 

Equilíbrio e harmonia entre os sabores. 

Os ingredientes principais trazem os sabores 

dominantes? 

Os componentes combinam? 

As temperaturas estão corretas? 

As texturas refletem as técnicas corretas? 

A consistência e a escolha do molho são corretas 

para os elementos? 

Texturas leves e lisas? 

É possível reproduzir o cardápio para 30-50 

porções com praticidade? 

0-60 

 

Art. 21. Em caso de atraso para entrega do prato, a dupla sofrerá penalidade de 10 (dez) 

pontos por minuto de atraso, deduzidos da pontuação final. 

 

Art. 22. Cada dupla será avaliada por uma Banca Avaliadora compostas por 05 (cinco) 

profissionais da área, indicados pela Coordenadora do Curso de Gastronomia da Toledo 

Prudente Centro Universitário. 

 



 
 

 

 

 

 

Art. 23. O resultado será definido conforme a soma das pontuações obtidas em cada 

critério definido no art. 20 deste edital, considerando-se a pontuação final no critério a média 

entre as notas atribuídas pelos avaliadores. 

 

Art. 24. Em caso de empate, será vencedora a dupla que alcançar maior pontuação na 

Avaliação 2. 

 

Seção IV 

Da Estrutura para Realização da Fase Prática 

 

Art. 25. O CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE 

PRUDENTE disponibilizará para os participantes, os seguintes itens: 

I – 01 (um) fogão industrial com 06 (seis) bocas; 

II – 02 (dois) fornos combinados;  

III – 01 (um) ultra congelador; 

IV – 01 (um) embaladora a vácuo;   

V – 01 (um) conjunto de bowls (P, M, G); 

VI – 01 (um) chinois; 

VII – 01 (uma) escumadeira; 

VIII – 01 (uma) concha; 

IX – 01 (um) medidor de líquidos de 01 (um) litro; 

X – 01 (uma) batedeira de 04 (quatro) litros; 

XI – 03 (três) balanças com precisão de 5g 

XII – 01 (um) rolo de macarrão; 

XIII – 01 (uma) sautoir grande; 

XIV – 01 (uma) sautoir pequena; 

XV – 01 (uma) panela 20 cm; 

XVI – 01 (uma) caçarola 24cm;  

XVII – 01 (uma) panela alta; 

XVII – 01 (um) liquidificador pequeno; 

XVIII – 01 (uma assadeira); 

XIX – 02 (duas) tábuas de corte. 

 



 
 

 

 

 

 

Art. 26. Só será permitida a utilização de louças que forem disponibilizadas pela 

organização para cada dupla. 

 

Art. 27. Os concorrentes poderão se valer de itens de uso pessoal além daqueles 

disponibilizados pela organização, desde que estejam de acordo com a legislação vigente, 

higiene e segurança alimentar. 

Parágrafo único. A exemplo dos itens vedados estão as facas e colheres com cabo de 

madeira. 

 

Art. 28. Cada concorrente deverá se apresentar devidamente uniformizado com: 

I – Dólmã ou camiseta branca; 

II – Calça de algodão ou fibras naturais na cor preta, cinza ou xadrez; e  

III – Sapato fechado com sola antiderrapante. 

 

Art. 29. O laboratório cozinha em que será realizado o evento poderá ser agendado 

mediante solicitação prévia de, no mínimo, 02 (dois) dias úteis de antecedência, para testes 

das receitas. 

Parágrafo único. Os agendamentos observarão a conveniência e oportunidade da 

organização, bem como sua disponibilidade horária. 

 

Art. 30. Os ingredientes para os testes a que se refere o artigo 29 deste edital deverão 

ser providenciados pelas próprias duplas. 

 

CAPÍTULO V 

DAS PREMIAÇÕES 

 

Art. 31. Serão conferidos troféus e certificados especiais aos participantes nas seguintes 

categorias: 

I – 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugar na categoria “Aluno de Ensino 

Médio”; 

II – 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugar na categoria “Iniciante ou Amador”; 

III – 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugar na categoria “Profissional”. 

 

Art. 32. Fica a cargo da Comissão Organizadora a distribuição de outros prêmios aos 

classificados descritos no art. 33 deste edital. 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

Art. 33. São membros da Comissão Organizadora: 

I – Coordenadora do Curso de Gastronomia; 

II – Coordenador de Marketing do Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de 

Presidente Prudente; 

III – Professor Ulisses Dias de Souza. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 34.  Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitora Acadêmica, ouvido o 

Coordenador do Curso de Gastronomia e a Comissão Organizadora do Evento. 

 

Presidente Prudente, 28 de outubro de 2022. 

 

 

 

ZELY FERNANDA DE TOLEDO PENNACCHI MACHADO  

Pró-Reitora Acadêmica 
  



 
 

 

 

 

 

ANEXO I 

FICHA TÉCNICA 

 

 

Nome participante 1: 

Nome participante 2:                                                          

Receita: 

Classificação                 (     ) prato principal                  (       )   sobremesa 

Rendimento da receita: 

Rendimento em porções: 

Ingrediente Quantidade 
Peso 
bruto 

Unid 
(g/kg) 

Peso 
Liquido 

Unid 
(g/kg) 

Preço 
unit. 

Preço total 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Custo Total da Receita: 

Número Porções: 

Custo por Porção: 

Modo de Preparo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

Eu, ____________________________ (nome do responsável), _____________ 

(nacionalidade), ________ (estado civil), ___________ (profissão), portador da cédula de 

identidade RG nº ______________ e do CPF nº _______________, residente e domiciliado 

no endereço ________________________ (rua), nº _______, bairro __________, na cidade 

de __________________ - ____, CEP nº ________ - _____, responsável legal por 

______________________ (nome do participante), __________ (nacionalidade), estudante, 

portador da cédula de identidade RG nº _______________ e do CPF nº _______________, 

residente e domiciliado no endereço __________________________ (rua), nº _______, 

bairro __________, na cidade de __________________ - ____, CEP nº ________ - _____, 

declaro estar ciente e de acordo com todas as regras do edital que rege o Concurso “Eu Chef” 

da Toledo Prudente Centro Universitário. 

 

Assim, autorizo o menor acima qualificado a participar do referido concurso, assumindo todas 

as responsabilidades acerca do cumprimento das regras e obediência às normas de segurança. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

 

Data, local. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

 


