
 
 
 

Coordenação do Curso deGastronomia 

Liga Acadêmica de Gastronomia 

 
Edital / 2023 
Dispõe sobre o processo seletivo de membros da Liga Acadêmica de Gastronomia do 
Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º A direção da Liga Acadêmica de Gastronomia – LAG, junto à coordenação do 
curso de Gastronomia da UNINASSAU, comunica aos interessados que as inscrições para 
o processo seletivo da liga estarão abertas entre os dias 16/02 e 23/02 do corrente ano. 
 
Art. 2º A realização do processo seletivo está a cargo da Diretoria Geral da Liga 
Acadêmica de Gastronomia juntamente a sua orientadora. A estes, cabe planejar, 
coordenar e executar o processo seletivo, assim como divulgar todas as     informações 
pertinentes ao processo. 

CAPÍTULO II – DO PROCESSO SELETIVO 
 
Art. 3º O presente edital objetiva a seleção de candidatos a membros da Liga Acadêmica 
de Gastronomia – LAG para o desenvolvimento de atividades de Pesquisa, Ensino e 
Extensão pelo período de doze (12) meses. 
 
Art. 4º O processo seletivo está aberto a todos os alunos devidamente matriculados no 
curso de Gastronomia que já tenham concluído 50% (cinquenta por cento) da carga 
horária total do curso. 
 
Art. 5º A seleção dos membros será composta por duas etapas: 

I –  Avaliação do Histórico escolar do qual será avaliado o desempenho nas disciplinas 
relacionado as áreas da Gastronomia e do Currículo lattes, os quais serão avaliado pelos 
membros da Diretoria da Liga Acadêmica do curso de Gastronomia – LAG. 

II – Uma entrevista com os membros da Diretoria da Liga Acadêmica da Gastronomia – 
LAG. 



CAPÍTULO III – DAS VAGAS E INSCRIÇÃO 
 
Art. 6º Serão ofertadas dez (10) vagas mais cadastro de reserva a serem preenchidas 
entre os voluntários que se identifiquem e possuam alguma experiência na área 
EVENTOS e EXTENSÃO, SECRETARIA, MARKETING e PESQUISA, que desejem participar 
da Liga Acadêmica de Gastronomia – LAG. 
 
Art. 7º As inscrições e apresentações serão realizadas no período de 16/02/2023 e 
23/02/2023, através do preenchimento do formulário que será disponibilizado pelo 
Microsoft Forms https://forms.office.com/r/MgXnhsYQxQ Obrigatório para TODOS os 
candidatos) e também estará disponível no Instagram oficial do curso 
@gastronomiauninassaujuazerio. Dúvidas poderão ser sanadas através dos contato 
(88)9 9644.3745 e (88)9 99977.0825. 
 
Art. 8º Após o preenchimento do Formulário será enviado um e-mail confirmando data 
e horário para entrega do Histórico escolar e Currículo lattes. 
 

CAPÍTULO IV – ENTREGA DO HISTÓRICO ESCOLAR E CURRÍCULO LATTES 
 
Art. 9º A entrega do Histórico escolar e Currículo lattes será nos dias 08/03/2023 e 
09/03/2023,  no período da tarde na coordenação de gastronomia (BLOCO 1/ TÉRREO). 

 

CAPÍTULO V – DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Art. 10º Serão classificados para a segunda etapa (entrevista) os candidatos de melhor 
desempenho na etapa de avaliação do Histórico escolar e Currículo Lattes aprovados pela 
Diretoria da  LAG. 
 
Art. 11º Obtendo classificação, o candidato estará apto para a segunda etapa do 
processo seletivo, a qual se constitui uma entrevista com o orientador e membros da 
Diretoria da Liga Acadêmica de Gastronomia – LAG, tornando-se de caráter eliminatório. 
 
Art. 12º A divulgação do resultado parcial será feita no dia 10/03/20223, no Instagram 
oficial do Curso e a segunda etapa (entrevista), será realizada no dia 13/03/2023. 
 
Art. 13º A diretoria geral da Liga Acadêmica de Gastronomia – LAG publicará      a lista geral 
de classificação do processo seletivo no dia 20/03/2023 no Instagram oficial do Curso. 

Art. 14º A lista de seleção conterá dez (10) classificados, sendo um (1) atuante na área 
de Secretaria, um (1) atuante na área de eventos e extensão, três (3) atuantes na área 
de Marketing e cinco (5) atuantes na área de pesquisa. Podendo também, 
posteriormente, ser acionado o cadastro de reserva. 



CAPÍTULO VI – DA ADMISSÃO 
 
Art. 15º A admissão dos classificados será efetuada pela Liga Acadêmica de Gastronomia 
– LAG, junto a UNINASSAU, em data a ser divulgada através de ordem de serviço 
expedida pela mesma e homologada pela coordenação do Curso de Gastronomia. 

 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 16º A direção da Liga Acadêmica de Gastronomia - LAG divulgará, se necessário, 
normas complementares às estabelecidas no presente edital, através de notas oficiais 
publicadas nos murais do curso e no Instagram oficial da Liga. 
 
Art. 17º A direção da Liga Acadêmica de Gastronomia – LAG, caso julgue necessário, 
poderá abrir um novo período de inscrições para vagas remanescentes ofertadas nesse 
processo seletivo, mediante a publicação de ordem de serviço. 
 
Art. 18º Compete à direção da Liga Acadêmica de Gastronomia – LAG, baixar instruções 
complementares a cada processo seletivo e decidir sobre casos omissos. 

 

CRONOGRAMA 
 

DATA ETAPA 
16/02/2023 até 23/02/2023 Inscrições para o processo seletivo  

da LAG; 
08/03/2023 e 09/03/2023, 

no período da tarde. 
Primeira Fase: Entrega do  
Histórico escolar e Currículo lattes  

10/03/20223 Divulgação dos Aprovados na 1º 
Fase; 

13/03/2023 Segunda Fase: Realização de 
Entrevista com os aprovados na 

primeira fase; 
20/03/2023 Resultado Final 

*As datas poderão sofrer alterações caso seja necessário. Caso haja alguma alteração, 
a Liga Acadêmica de Gastronomia – LAG informará a mudança. 
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