
CONCURSO CULTURAL “SAL A GOSTO – 8 ANOS – R$ 150.000,00 EM 
PRÊMIOS” 

 

A ESCOLA DE GASTRONOMIA SAL A GOSTO, sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 13.451.955/0001-07, com sede na rua AV. JULIO DE CASTILHOS, 150 - SALA 

13, na cidade de Caxias do Sul/RS, em conjunto com Centro Superior de Tecnologia 

TecBrasil LTDA, CNPJ 02.271.913/0001-78, Rua Gustavo Ramos Sehbe, 107 , 

Cinquentenário, Caxias do Sul – RS estão realizando a promoção “Sal a Gosto – 8 anos 

– R$ 150.000,00 em prêmios”, a qual se regerá nos termos e condições a seguir 

estipuladas:  

1) DA PROMOÇÃO 

1.1) A presente promoção é um concurso cultural sem fins lucrativos e tem por 

objetivo premiar os cinco autores (as) das melhores receitas enviadas às realizadoras 

durante o período de 13 de março de 2019 (às 00:01h) à 30 de abril de 2019 (às 

23:59h). As receitas serão produzidas e avaliadas no dia 17 de maio de 2019 no 

laboratório de gastronomia do Uniftec. 

 2) DA PARTICIPAÇÃO 

2.1) Poderão participar, e concorrerão, todos as pessoas que cadastrarem suas receitas 

seguindo o tema proposto no endereço eletrônico oficial que estará no site 

uniftec.com.br durante o período de vigência desta promoção e estiverem de acordo 

com os termos neste documento apresentados. 

2.2) Os interessados deverão enviar uma receita para o endereço eletrônico 

supracitado com o tema “Cozinhando com Vinhos do Brasil”. 

 

A receita DEVE conter: 

-Um dos ingredientes: um (ou mais) vinho(s) do Brasil - independente de variedade, 

marca ou safra. 

-Nome do prato 

-Rendimento de porções 



-Ingredientes com quantidades expressas em: Litros, quilos, gramas, ml e unidade. 

-Modo de preparo 

 

Dados do autor(a): 

-Nome completo 

-Endereço completo 

-Telefone principal 

-Telefone secundário 

-CPF 

-E-mail 

- Profissão 

-Tamanho de uniforme de cozinha (dólmã) – P, M, G, GG, XGG 

 

2.3) Fica expressamente proibida e vetada a participação de funcionários das 

realizadoras, bem como parentes de primeiro e segundo graus dos mesmos. 

2.4) Os participantes serão automaticamente desclassificados do Concurso em caso de 

fraude comprovada ou de envio de receita que não seja de sua autoria, podendo ainda 

responder por crime de falsidade ideológica ou documental. 

 

2.5) Os participantes serão excluídos automaticamente do Concurso, ainda, em caso 

de envio de receitas com teor grosseiro, ofensivo, discriminatório ou que violem 

qualquer lei municipal, estadual ou federal. 

 

2.6) Não terão validade as receitas que não preencham as condições do Concurso 

estabelecidas neste Regulamento. 

 

2.7) Em momento algum poderão as Realizadoras e/ou Patrocinadoras serem 

responsabilizadas por inscrições perdidas, atrasadas, enviadas erroneamente, 

incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas. As Realizadoras não serão 

responsáveis por falha ou atraso na entrega das respostas ocasionada por problemas, 

falhas ou funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, 



servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware ou software, ou 

erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o 

correto processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a transmissão 

imprecisa de inscrições ou falha da Realizadora em recebê-las, em razão de problemas 

técnicos, congestionamento na internet ou no site ligado ao Concurso, vírus, falha de 

programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 

 

2.8) O autor da receita, ao participar do concurso autoriza sua receita inscrita a ser 

exibida em internet, mídia eletrônica e mídia impressa relativas às contratantes e 

patrocinadores, livre de ônus ou direitos autorais para esta. 

 

2.9) Estão completamente vetados da participação alunos com matriculas vigentes em 

2019/1 em cursos de graduação em gastronomia em qualquer instituição. O 

participante será automaticamente desclassificado caso constate-se o não 

cumprimento deste item.  

 

2.10) Os participantes deverão seguir as páginas da rede social Instagram: @salagosto 

e @grupouniftec, além de curtir a foto oficial no perfil da @salagosto e marcar 3 

amigos e o perfil @grupouniftec na mesma foto. 

 

3) DA VIGÊNCIA 

3.1) A presente promoção terá vigência no período de 13/03/2019 a 30/04/2019 para 

participação, e de 17/05/2019 para a premiação.  

4) DOS PRÊMIOS 

4.1) Os 5 finalistas serão julgados e classificados de primeiro a quinto lugar ganhando, 

respectivamente, as seguintes premiações: 

1º lugar: uma bolsa integral 100% paga pela Uniftec para o curso de graduação em 

Gastronomia (valor total aproximado R$ 50.000,00), um kit Multiuso Anodilar, um kit 

de Vinhos do Brasil. 



2º lugar: uma bolsa parcial 50% paga pela Uniftec para o curso de graduação em 

Gastronomia (valor total aproximado R$ 25.000,00), um moedor de carne Anodilar e 

um kit de Vinhos do Brasil. 

3º lugar: uma bolsa parcial 50% paga pela Uniftec para o curso de graduação em 

Gastronomia (valor total aproximado R$ 25.000,00), um laminador de massa maricana 

Anodilar e um kit de Vinhos do Brasil. 

4º lugar: uma bolsa parcial 50% paga pela Uniftec para o curso de graduação em 

Gastronomia (valor total aproximado R$ 25.000,00), uma churrasqueira Picnic Anodilar 

e um kit de Vinhos do Brasil. 

5º lugar: uma bolsa parcial 50% paga pela Uniftec para o curso de graduação em 

Gastronomia (valor total aproximado R$ 25.000,00), três vales de aula da Sal a Gosto 

no valor de R$ 100,00, válidos até 17 de agosto de 2019, e um kit de Vinhos do Brasil. 

4.2) Os alunos vencedores da promoção devem ingressar no curso de graduação em 

Gastronomia no período de 2019/2 ou 2020/1.  

4.2.1) O aluno contemplado com o prêmio de 100%, está isento do pagamento da 

mensalidade, porém, outros custos relacionados as necessidades do mesmo, não são 

de responsabilidade do Grupo Uniftec.  

4.2.2) Os alunos contemplados com as bolsas parciais de 50% não poderão usufruir de 

outros descontos e bolsas ofertados pela Instituição.  

4.2.3) Para as bolsas de 50%, o desconto é válido para pagamento da mensalidade até 

o dia do vencimento.  

4.2.4) O aluno contemplado com bolsa de 50%, terá esse desconto em sua 

mensalidade, porém, outros custos relacionados as necessidades do mesmo, não são 

de responsabilidade do Grupo Uniftec.  

4.2.5) As bolsas são pessoais e intransferíveis, não podendo ser convertidas em bens 

ou dinheiro, nem poderão ser trocadas, cedidas ou transferidas em nenhuma hipótese. 

4.2.6) Não será permitido a transferência do aluno para outro curso utilizando a bolsa 

prevista na promoção.  

4.2.7) Em caso de cancelamento ou trancamento do curso, a aluno perde o benefício 

adquirido. 



 

 

4.3) Toda e qualquer responsabilidade relativa à utilização, cancelamento, alteração ou 

quaisquer outros fatores a respeito das bolsas de estudos descritas acima é de única e 

exclusiva responsabilidade do Centro Superior de Tecnologia TecBrasil LTDA, CNPJ 

02.271.913/0001-78. Não restando à empresa TDC Produção e Eventos LTDA 

quaisquer responsabilidades jurídicas, civis, morais e materiais sobre tais prêmios, 

sendo apenas um veículo de divulgação das mesmas.  

Tal critério também se aplica aos equipamentos disponibilizados nos prêmios, com 

responsabilidade exclusiva da empresa Anodilar. 

 

5. DO JULGAMENTO PELA COMISSÃO JULGADORA 

 

5.1) O julgamento das 5 (cinco) melhores receitas será feito no dia 17 de maio de 2019, 

na Uniftec, endereço: Rua Gustavo Ramos Sehbe, 107 , Cinquentenário, Caxias do Sul – 

RS, das 16h às 23h. o candidato deve estar às 16h impreterivelmente no citado 

endereço, do contrário será automaticamente desclassificado. 

 

5.2) Os classificados serão comunicados via telefone e e-mail, conforme contatos 

informado no ato do cadastro. 

 

5.3) A comissão será composta por 05 (cinco) membros escolhidos pelas realizadoras. 

 

5.4) Os classificados deverão levar suas receitas “semi-prontas” para o dia da 

competição. Serão contatados individualmente com antecedência para verificação das 

necessidades de equipamentos para a finalização no dia 17 de maio de 2019. Sendo 

assim, os custos relativos aos ingredientes, preparos e decoração dos pratos são 

inteiramente às custas do participante. 

 

5.5) Cada membro avaliará o preparo de acordo com os seguintes parâmetros: 

Criatividade 

Originalidade  



Apresentação  

Técnica utilizada 

Cada um dos critérios acima receberá uma nota de 0 a 10 de cada membro da 

comissão. Ao final serão somadas todas as notas e cada receita terá uma nota final. 

 

5.5) As receitas vencedoras serão publicadas em diversos meios de comunicação a 

serem definidos. 

 

6) DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1) A promoção de que trata este Regulamento poderá ser cancelada em razão de 

caso fortuito ou força maior, ou ainda, por conveniência do ESCOLA DE GASTRONOMIA 

SAL A GOSTO, sem que tal fato importe em qualquer tipo de indenização.  

6.2) O ESCOLA DE GASTRONOMIA SAL A GOSTO reserva-se no direito de alterar o 

disposto no REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “Sal a Gosto – 8 anos – R$ 150.000,00 em 

prêmios”, a qualquer momento, independentemente de prévia notificação, cabendo 

somente aos clientes participantes a responsabilidade por manter-se informado sobre 

o sistema da promoção.  

6.3) A simples participação nesta promoção e o aceito da premiação implica no 

conhecimento e total aceitação deste Regulamento, disponível na sede da ESCOLA DE 

GASTRONOMIA SAL A GOSTO, ou por solicitação via email para 

secretaria@salagosto.com.br  e em eventuais materiais publicitários. 

6.4) Os premiados cedem, em caráter irretratável e irrevogável e a título gratuito, o 

direito de imagem e autorizam a publicação de seus nomes, vozes e imagens em todos 

os meios de comunicação. 

6.5) Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento 

serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pelo ESCOLA DE 

GASTRONOMIA SAL A GOSTO.  

 

 Caxias do Sul, 13 de março de 2019. 

mailto:secretaria@salagosto.com.br

