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GRUPO MONET 
SELEÇÃO PARA O QUADRO DE PESSOAL 

 
 

 
 

COMUNICADO Nº 2/2012 
 
 
 
Na presente data de 5 de julho de 2012, o GRUPO MONET, através das empresas Monet Café Ltda., Monet Gourmet 
Alimentação e Serviços Ltda. e Best Chef Alimentação e Serviços Ltda., comunica a data, horário e local da prova objetiva da 
seleção para o quadro de pessoal conforme a seguir 
 
 
1 DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA PROVA OBJETIVA 
 
1.1 Ficam convocados todos os candidatos inscritos no presente certame, para a realização das provas objetivas que serão aplicadas 
no domingo, dia 8 de julho de 2012. 
1.2 A prova terá duração de 2 (duas) horas, incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão ótico de respostas da prova 
objetiva. 
1.3 As provas objetivas serão aplicadas para todos os candidatos no Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, localizado no 
seguinte endereço SCS Quadra 8 Bloco B-60 4º andar, Shopping Venâncio 2000, Asa Sul, Brasília/DF. 
1.4 O início das provas será: 
1.4.1 Às 8 (oito) horas e 30 (trinta)  minutos para os cargos: Auxiliar Administrativo e Financeiro; Atendente e Gerente de Restaurante 
e Cozinha industrial. 
1.4.2 Às 11 (onze) horas para os cargos: Auxiliar de Cozinha; Auxiliar de Serviços Gerais; Cozinheiro (a); Garçom/garçonete;  
Motorista; e  Operador(a) de Caixa. 
1.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 
horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente e de 
documento de identidade original. 
1.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, e comunicados referentes a esta seleção no 
endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 
Brasília, em 05 de junho de 2012 
 

 
 
 

Patrícia Mello da Silva Maia 
Grupo Monet 


