
BORA PRA COZINHA 

 

 

A FENECAN 2019 terá novidades na programação do Festival da Cultura 

Gastronômica com a estreia do concurso “Bora pra Cozinha”, que será 

realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de 

Governo. 

 

1. O CONCURSO 

 

O Concurso tem o objetivo valorizar a gastronomia da nossa cidade, criando 

oportunidade para os amantes da culinária mostrarem toda sua criatividade e 

talento além de reconhecer e incentivar os profissionais ligados à área de 

alimentação.  

Além de fomentar a atividade turística no município e região pelo fortalecimento 

do setor gastronômico, projetando-se para um cenário gastronômico estadual e 

nacional.   

Os interessados poderão concorrer nas categorias cozinheiros amadores e 

profissionais. Porem todos eles precisam ter residência fixa, comprovada, no 

Município de Canaã dos Carajás - PA. 

Ao realizar a inscrição, o participante autoriza a organização a utilizar sua 

imagem, foto, fala e receita inscrita no concurso sem quaisquer ônus para o 

Município, por período indeterminado, em qualquer mídia. 

A competição será realizada ao estilo reality show e com a participação do 

publico que vai interagir. 

 

2. PARTICIPAÇÂO 

 

O participante deverá escolher uma das duas categorias, Amador ou 

Profissional. Realizar a inscrição no prazo estabelecido, entregando todos os 

documentos exigidos pela organização. 

Fica de responsabilidade dos candidatos providenciar todos os insumos 

necessários para produção do seu prato, além de utensílios que serão 

utilizados.  

Somente os insumos com a caixa surpresa serão de responsabilidade da 

organização. 

A organização fica responsável por fornecer o espaço de preparação e os 

equipamentos básicos, como fogão e forno. 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

 

Os interessados devem enviar seus dados pessoais (nome completo, endereço 

completo, telefone fixo e celular, e-mail), juntamente com a descrição detalhada 



de sua receita. A receita enviada deve, obrigatoriamente, conter: LISTA DE 

INGREDIENTES e suas respectivas quantidades (em medidas como colheres 

de sopa e xícaras de chá, etc.); MODO DE PREPARO organizado em ordem 

de utilização dos ingredientes (passo-a-passo); RENDIMENTO (para quantas 

pessoas); TEMPO DE PREPARO anexar à receita uma fotografia do prato 

pronto. 

Importante desenvolver receitas de preparo rápido para serem executadas em 

no máximo 1 hora. 

 

4. CATEGORIA 

 

CATEGORIA AMADOR: O presente regulamento se aplica a categoria 

AMADOR: pessoas que apreciam as práticas culinárias, mas não são 

estudantes da área de gastronomia e nem profissionais que atuam na área de 

alimentação ou chefs. 

CATEGORIA PROFISSIONAL: O presente regulamento se aplica a categoria 

PROFISSIONAL: pessoas são estudantes da área de gastronomia e 

profissionais que atuam na área de alimentação ou chefs. 

 

5. ENVIO DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições podem ser feitas pelo site www.canaadoscarajas.pa.gov.br, ou 

entregues em envelope fechado na recepção na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Presidente Médici S/N, 1ª 

Andar da Feira do Produtor e Mercado Municipal, Cep: 68537-000, Parque dos 

Imigrantes – Canaã dos Carajás -PA 

 

 

6. PRAZOS E CRONOGRAMA 

  

As inscrições das receitas deverão ser enviadas, impreterivelmente, até o 

dia 20 de setembro de 2019 (valendo para este fim a data de recebimento via 

site ou protocolo de recebimento da SEMDEC). Correspondências enviadas 

após o período aqui estabelecido serão automaticamente anuladas, sem que 

haja a análise do seu conteúdo. 

Período de inscrição: 05/09/2019 até as 23h59 do dia 20/09/2019 (horário de 

Brasília). Período de seleção e validação dos resultados: 23/09/2019.  

Divulgação do resultado das 16 (dezesseis) vagas para amadores e 16 

(dezesseis) vagas para cozinheiro profissional  para a 1ª Fase do concurso, 

com as suas respectivas receitas: 25/09/2019.  

* O resultado desta fase será publicado no site da prefeitura, com o devido 

cronograma de horários para a apresentação à banca.  

** Os selecionados terão 24 horas para confirmar presença no evento, pois em 

caso de desistência, outros pré-selecionados serão eleitos.  



 

7. JULGAMENTO E ETAPAS 

 

 Das receitas inscritas, serão selecionadas 16 (dezesseis) vagas para 

amadores e 16 (dezesseis) vagas para cozinheiro profissional  para 

apresentação aos jurados, levando-se em consideração, principalmente os 

critérios: Identidade gastronômica com a região, técnicas utilizadas no preparo 

e  harmonização de ingredientes e texturas.  

 

 Semi Finalistas 

 

Os 16 pré-selecionados de cada categoria irão participar no dia 01 de outubro 

de 2019 da primeira etapa de apresentação, onde deverão levar os 

ingredientes para finalizar os seus pratos no local e colocá-los à disposição dos 

jurados. 

Durante a finalização dos pratos, cada concorrente será sabatinado sobre os 

processos de criação e desenvolvimento da sua receita pelo Chef Eduardo 

Avelar e convidado, que a seguir farão uma avaliação técnica e 

experimentação, quando serão selecionadas 08 (oito) receitas finalistas de 

cada categoria. 

 

Fase Final – Disputas na cozinha:  

 

Estes 08 finalistas de cada categoria participarão do concurso Bora pra 

cozinha que será realizado com disputas entre os cozinheiros na cozinha 

show, com presença de público que acompanhará toda a disputa e também 

com transmissão ao vivo pela TV. 

 

Amador  

 

As disputas da primeira rodada para a categoria amador acontecerão no dia 02 

de outubro 2019, na FENECAN das 14 às 19 horas, sendo que cada dupla de 

cozinheiros disporá de 1 hora no máximo para apresentar na integra a sua 

receita selecionada na fase anterior do concurso.  

 

Os 04 vencedores da categoria amador da primeira rodada seguirão para a 

próxima rodada que acontecerá no dia 4 de outubro 2019, na FENECAN, das 

14 às 19 horas, com receita temática regional escolhida pela comissão 

organizadora, que deverá também ser elaborada em no máximo 1 Hora.  

 

Desta disputa se classificarão 02 finalistas para a decisão no sábado dia 5 de 

outubro de 2019 na FENECAN, das 17 às 19 horas, que deverão preparar 

receita a ser elaborada com ingredientes da caixa surpresa. 

 



 

 

 

Profissional 

 

As disputas da primeira rodada para a categoria profissional acontecerão no 

dia 03 de outubro 2019, na FENECAN, das 14 às 19 horas, sendo que cada 

dupla de cozinheiros disporá de 1 hora no máximo para apresentar na integra a 

sua receita selecionada na fase anterior do concurso.  

Os 04 vencedores da categoria profissional da primeira rodada seguirão para a 

próxima rodada que acontecerá no dia 4 de outubro 2019, na FENECAN, das 

14 às 19 horas, com receita temática regional escolhida pela comissão 

organizadora, que deverá também ser elaborada em no máximo 1 Hora.  

 

Desta disputa se classificarão 02 finalistas para a decisão no sábado dia 5 de 

outubro de 2019 na FENECAN, das 17 às 19 horas, que deverão preparar 

receita a ser elaborada com ingredientes da caixa surpresa. 

 

 Para a final os cozinheiros das duas categorias terão 1:30 hora para 

preparar seu prato. 

 

8. PREMIAÇÃO  

 

Premiação Amador:  

1° Lugar – 1.500,00  

2° Lugar – 1.000,00 

*3° Lugar – 800,00 

* o terceiro colocado deverá ser definido a partir da melhor pontuação entre os 

cozinheiros perdedores das disputas da rodada do dia 4. 

 

 

Premiação Categoria Profissional:  

1° Lugar – 5.000,00  

2° Lugar – 2.500,00  

*3° Lugar – 1.500,00 

* o terceiro colocado deverá ser definido a partir da melhor pontuação obtida 

entre os cozinheiros perdedores das disputas da  rodada do dia  4. 

8.TABELA DAS DIPUTAS  

Será feita por sorteio entre os 8 classificados na seletiva 

Dia 2 de outubro  Quarta Feira 

Disputa 1- 14:00 às 15:00    Amador 1 x Amador 2 



Disputa 2- 15:15 às 16:15   Amador 3 x Amador 4 

Disputa 3- 16:30 às 17:30   Amador 5 x Amador 6 

Disputa 4- 17:45 às 18:45   Amador 7 x Amador 8 

 

Dia 3 de outubro  Quinta Feira 

Disputa 5- 14:00 às 15:00    Profissional 1 x Profissional 2 

Disputa 6- 15:15 às 16:15    Profissional  3 x Profissional 4 

Disputa 7- 16:30 às 17:30    Profissional  5 x Profissional 6 

Disputa 8- 17:45 às 18:45    Profissional  7 x Profissional 8 

 

Dia 4 de outubro  Sexta Feira * 

Disputa 9 -  14:00 às 15:00    Vencedor Disputa 1 x Vencedor Disputa 2 

Disputa 10- 15:15 às 16:15   Vencedor Disputa 3 x Vencedor Disputa  4 

Disputa 11- 16:30 às 17:30   Vencedor Disputa 5 x Vencedor Disputa  6 

Disputa 12- 17:45 às 18:45   Vencedor Disputa 7 x Vencedor Disputa  8 

 Os perdedores desta rodada que obtiverem as melhores 

pontuações serão os terceiros colocados e os vencedores irão para 

a disputa final. 

Dia 5 de outubro Sábado** 

Disputa 13 – Final Amador  15:00 às 16:30        Vencedor disputa 9 x 

Vencedor Disputa 10 

Disputa 14 –Final Profissional 17:00 às 18:30   Vencedor Disputa 11 x 

Vencedor Disputa 12 

**Os vencedores somente serão anunciados assim como os terceiros 

colocados no momento da premiação. 

 

Dados para a ficha de inscrição: 

 

 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CONCURSO DE MELHOR RECEITA SAUDÁVEL DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA UNIFG 

 

DADOS DO PARTICIPANTE 

Nome completo: 

Endereço:    

Bairro:                                                        Nº:                                           

Contato telefônico:                                    E-mail: 

CPF:                                                           RG: 

Categoria:   

 ( ) Amador      

 ( ) Profissional  

      Chef: 

      Nome Fantasia do Estabelecimento: 

      Endereço: 

      Proprietário: 

      CNPJ: 

      

Nome do Prato do Concurso: 

APRESENTAÇÃO DA RECEITA 

 (Descrever os ingredientes, modo de preparo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXAR À FOTO DO PRATO 

 

 


