
PRIMEIRO CONCURSO DE GASTRONOMIA 

DA ALIANÇA FRANCESA DO GRANDE ABC 

 

REGULAMENTO 

 

 

O Primeiro Concurso de Gastronomia da Aliança Francesa do Grande ABC, que será regido por 

este regulamento, tem por objetivo divulgar a cultura gastronômica francesa e incentivar os 

alunos da Aliança Francesa do Grande ABC a desenvolver suas habilidades culinárias.  

Cláusula 1. Dos requisitos para participação. A participação no concurso fica restrita aos 

alunos regularmente matriculados na Aliança Francesa do Grande ABC no semestre corrente. 

Cláusula 2. Da inscrição. As inscrições, no valor de R$15,00 (quinze reais) serão efetuadas na 

secretaria da Aliança Francesa do Grande ABC, em horário comercial (horário de funcionamento 

da escola), de 11.06.2018 a 22.06.2018, mediante a entrega da ficha de inscrição (Anexo 1) 

preenchida de forma legível e assinada pelo candidato. 

Cláusula 3. Das etapas do concurso. O concurso será constituído de 2 (duas) etapas. 

3.1. Etapa classificatória: os candidatos deverão apresentar 1 (uma) sobremesa de 

livre escolha cuja receita deve ser de origem francesa. Também deverá ser apresentado (em 

português) um breve histórico do prato e da região de origem do mesmo. Passarão à etapa final 

os 5 melhores pratos avaliados pelo júri. 

3.2. Final: os candidatos classificados na etapa anterior deverão apresentar 1 (uma) 

nova sobremesa (diferente da executada na etapa classificatória), de livre escolha cuja receita 

deve ser de origem francesa. Também deverá ser apresentado um breve histórico do prato e da 

região de origem do mesmo. 

3.3. Datas das etapas: a etapa classificatória se realizará nas dependências da 

Aliança Francesa do Grande ABC no dia 26 de junho de 2018, às 19 horas. A final será realizada 

no mesmo local, no dia 30 de junho de 2018, às 13 horas. 

Parágrafo único. Em ambas as etapas, os candidatos deverão trazer os pratos pré-preparados, 

sendo apenas a finalização dos mesmos realizada na Aliança Francesa do Grande ABC. Os 

utensílios e materiais necessários à finalização do prato deverão ser providenciados por cada 

candidato. 

Cláusula 4. Dos critérios de avaliação e classificação. Em ambas as etapas, o júri analisará os 

seguintes quesitos: 

4.1. Apresentação 

4.2. Finalização 

4.3. Sabor 



Parágrafo 1º. A cada quesito o júri atribuirá de 5 (cinco) a 10 (dez) pontos, sendo a nota final a 

soma de todos os pontos obtidos.  

Parágrafo 2º. A ordem de classificação para a etapa final será estabelecida de acordo com a 

pontuação atingida por cada um dos classificados. 

Cláusula 5. Da ordem de apresentação dos candidatos. A ordem de apresentação, tanto na 

etapa classificatória quanto na final será alfabética.  

Cláusula 6. Do anúncio dos resultados. Em ambas as etapas, os resultados serão anunciados 

no mesmo dia em que forem realizadas, logo após reunião do júri. 

Cláusula 7. Da premiação. Serão premiados os 3 primeiros classificados na etapa final. Os 

prêmios são: 

1º lugar : um atelier de etiqueta à mesa (francesa e americana) oferecido pela escola Sabor e 

Saber Gastronomia, localizada na Av. Senador Fláquer, 534, em São Bernardo do Campo, em 

data a ser definida pela escola. 

2º lugar: um kit de cozinha. 

3º lugar: um livro sobre gastronomia francesa (título a ser definido) oferecido pela Livraria 

Francesa. 

Cláusula 8. Da organização do concurso. O Primeiro Concurso de Gastronomia da Aliança 

Francesa do Grande ABC é organizado pela Aliança Francesa do Grande ABC e pelo Mon P’tit 

Resto Café e Bistro. 

Cláusula 9. Disposições gerais. 

9.1. O júri será composto por representantes e convidados dos organizadores. 

9.2. As decisões do júri são irrecorríveis. 

9.3. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas para a seleção, contidas 

neste regulamento e em quaisquer outros comunicados e instruções que vierem a ser divulgados. 

9.4. O candidato deverá comparecer ao local de realização das etapas com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos para organização de sua apresentação. 

9.5. Serão desclassificados os pratos que não se tratarem de sobremesa e/ou cuja 

origem seja diversa da francesa. Serão igualmente desclassificados os candidatos que não 

apresentarem o histórico do prato. 

9.6. Em caso de desclassificação ou desistência o candidato será substituído pelo 

candidato que tiver se classificado na posição imediatamente anterior. 

9.7. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos organizadores. 

9.8. Os candidatos autorizam a divulgação e publicação de dados e imagens pessoais 

para a promoção do concurso bem como outros meios de comunicação. Os candidatos deverão 

assinar um documento de cessão de direito de imagem contido na ficha de inscrição. 

 



 

ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

Primeiro Concurso de Gastronomia da Aliança Francesa do Grande ABC 

*Deverá conter a assinatura manuscrita original do candidato. 

 
  
Nome completo: _________________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

Telefones (Fixo e Celular): __________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/_____ 

RG: ____________________________________________________________________________________ 

Endereço (Rua/Número/Complemento/Bairro/Cidade/Estado/CEP): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Declaro que conheço e aceito todas as condições expressas no Regulamento do Primeiro Concurso de 
Gastronomia da Aliança Francesa do Grande ABC e autorizo, em caráter gratuito e sem restrição de prazo, 
o uso de minha imagem pelos seus respectivos organizadores e parceiros para fins de divulgação do 
resultado do presente concurso e em material de divulgação de futuros concursos sob o mesmo tema. A 
presente autorização abrange imagens contidas em fotos e filmagens (com ou sem captação de som), 
podendo ser divulgadas em meios impressos ou eletrônicos, inclusive redes sociais. 
 

Santo André, _____ de __________________ de 2018. 

 

Assinatura do Candidato: ____________________ 

 

 

 


