
 

 

 

EDITAL Nº 12 

Regulamento do Processo Seletivo para Monitoria das Oficinas da  

II Semana Gastronomia – FJN 

 

SELEÇÃO DE GASTRONOMIA 

O Curso de Tecnologia em Gastronomia da Faculdade de Juazeiro do Norte 

torna público pelo presente edital que serão abertas as inscrições para seleção de 

monitores para as oficinas da II Semana de Gastronomia da FJN. 

I. Das Disposições Preliminares: 

 

1. O processo de inscrição realizar-se-á sob a responsabilidade da Coordenação do 

Curso de Tecnologia em Gastronomia, obedecidas às normas deste Edital;  

2. Serão ofertadas 08 vagas para MONITORES com habilidade de técnicas de preparo 

dos alimentos. O candidato deve estar matriculado no curso de Tecnologia em 

Gastronomia da Faculdade de Juazeiro do Norte, cursando o 3º semestre da graduação;  

3. O discente só poderá participar como monitor das oficinas se aprovado no atual 

processo de seleção; 

4. Os monitores classificados não terão nenhuma compensação financeira pelas 

atividades desenvolvidas nas oficinas da II Semana de Gastronomia da FJN. 

 

II. Atribuições do monitor 

 

1. Auxiliar o facilitador no desenvolvimento das atividades das oficinas;  

2. Cumprir a carga horária referente à oficina que terá a duração de 4 (quatro) horas, 

acrescida das horas de organização (preparo) para a oficina. O recebimento do 

certificado de monitoria da oficina está condicionado à assiduidade de 100% de 

presença. O não cumprimento da carga horária acarretará no desligamento do discente 

da monitoria;  

3. Participar das reuniões que envolvem o planejamento da oficina; 

4. Participar de todo mise em place que antecede a oficina, da organização durante e ao 

final da oficina; 



5. Ajudar a gerenciar a frequência dos alunos;  

6. Comunicar à coordenação do Curso de Tecnologia em Gastronomia de qualquer 

problema / dificuldade que possa ocorrer na oficina. 

 

IV. Das inscrições para monitores das oficinas da II Semana de gastronomia da 

FJN 

 

1. Para concorrer a MONITORIA da II Semana de Gastronomia da FJN o candidato 

deverá concordar com as condições estabelecidas neste Edital, às quais não poderá 

alegar desconhecimentos;  

2. As inscrições serão realizadas na secretaria do Curso de Tecnologia em Gastronomia 

nos dias 01 e 02 de maio de 2019, no horário das 14h às 21h. O candidato deverá 

preencher uma ficha de inscrição (que será disponibilizada na secretaria do curso) e 

TRAZER CÓPIA DO HISTÓRICO ESCOLAR para anexar a ficha de inscrição;  

3. A seleção acontecerá através do histórico escolar, sendo classificadas as melhores 

médias. Será realizado o somatório de todas as disciplinas (obrigatórias) cursadas no 

primeiro e segundo semestres, depois será feita a média através da divisão do total geral 

das disciplinas pela quantidade de disciplinas.  

4. Caso aconteça empate na seleção dos candidatos, ficará com a vaga o candidato com 

a MAIOR idade; 

5. Cada candidato só poderá concorrer à vaga para UMA oficina; 

6. O resultado será divulgado no dia 06/05/2019, no site da Faculdade de Juazeiro do 

Norte – FJN; 

7. No dia 07/05/2019, será realizada uma reunião com monitores selecionados às 16h, 

na sala de aula número 47, do segundo andar da Faculdade de Juazeiro do Norte. 

 

V. Cronograma 

Datas Atividades 

01 e 02/05/2019 Período de inscrições 

06/05/2019 Resultado 

07/05/2019 Reunião 

 

VI. Termo de compromisso e Certificação 

O monitor assinará termo de compromisso. Desta feita, ficando compromissado 

para bem desenvolver as atividades da oficina ao qual foi classificado. 

O monitor receberá certificação com carga horária de 20 horas, compreendendo: 

reuniões, organização e execução da oficina juntamente com os facilitadores. O 



recebimento do certificado de monitoria está condicionado a assiduidade de 100% de 

presença em todas as atividades que pertence a oficina ao qual o monitor foi 

classificado. 

 

VII. Das vagas para monitores das oficinas da II Semana de Gastronomia da FJN  

Oficinas/Palestras Facilitadores Dia/Horário Número de 

vagas para 

monitor 

OFICINA: 

Introdução ao 

mundo das carnes. 

Uma abordagem 

sobre raças, cortes e 

métodos de 

preparo. 

Luiz Thiago Cardoso 

Mendonça  

Chefe do Restaurante BULL 

404  

Juazeiro do Norte/Ce. 

 

09/05/2019 

14h às 17h 

 

02 

OFICINA: 

Introdução ao 

mundo das carnes. 

Uma abordagem 

sobre raças, cortes e 

métodos de 

preparo. 

Luiz Thiago Cardoso 

Mendonça  

Chefe do Restaurante BULL 

404  

Juazeiro do Norte/Ce. 

 

09/05/2019 

19 h às 22h 

 

 

02 

 

 

Palestra Show 

 

Rivandro França 

Tema: Palmas para o Sertão 

Chef do Restaurante 

Cozinhando Escondidinho  

Recife/Pe 

 

10/05/2019 

17 h às 20h  

 

 

 

04 

 

 

Juazeiro do Norte – CE, 30 de abril de 2019. 

 

 

Janeanne Nascimento Silva Lopes 

Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gastronomia 

Faculdade de Juazeiro Norte - FJN 


