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REGULAMENTO 

 

PRÊMIO GASTRONOMIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 
1. DO PRÊMIO 

 
1.1 O Prêmio “Prêmio Gastronomia da Alimentação Escolar” 2019 (1ª Edição) é uma 

iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul e destina-se a 

reconhecer o mérito de merendeiras e merendeiros da Rede Municipal de Ensino, pela 

contribuição dada para a melhoria da qualidade da alimentação saudável e adequada no 

ambiente escolar, por meio de receitas bem-sucedidas, criativas, inovadoras, inéditas e 

nutritivas que apresentem resultados efetivos e promovam a mobilização da 

comunidade escolar para a temática da educação alimentar e nutricional. 

1.2 Poderão participar: merendeiras e merendeiros que compõem a Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul. 

1.3 Não poderão participar merendeiros e merendeiras readaptadas e/ou que estejam 

licenciadas.  

1.4 O Prêmio consiste na eleição, divulgação e premiação de receitas culinárias elaboradas e 

desenvolvidas por merendeiras e merendeiros da alimentação escolar, doravante 

denominados Participantes, que comprovadamente tenham sido bem sucedidas, 

considerando a aceitabilidade dos alunos e atendendo a valorização dos hábitos 

alimentares locais. 

 

2. DAS RECEITAS  

2.1 Estarão habilitadas a participar do Prêmio, as receitas elaboradas e desenvolvidas pelas 

merendeiras e merendeiros que inscreverem suas receitas nos termos e critérios deste 

Regulamento. 

2.2 As receitas deverão conter, preferencialmente, ingredientes importantes para uma 

alimentação saudável, observando a restrição de alimentos não saudáveis, tais como 

enlatados, embutidos, em pó, concentrados e desidratados, conforme os artigos 22 e 23 da 

Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de Junho de 2013 que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE. 

2.3 Somente serão aceitas as receitas nas quais os alimentos que as compõem estejam em 

conformidade com os alimentos fornecidos na alimentação escolar pela Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, conforme o Anexo II deste Regulamento. 
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3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Para inscrição das receitas, os Participantes deverão, no período de 02/09/2019 a 

13/09/2019, se inscreverem e entregarem suas receitas junto ao Setor de Alimentação 

Escolar da SEDUC, mediante a entrega dos seguintes documentos:  

* 1 Envelope contendo: 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 

 Declaração de veracidade das informações devidamente preenchida e assinada pelo 

Diretor da Unidade Escolar (Anexo III);  

 Xerox da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência; 

 1 via impressa do formulário da receita a ser inscrita no Concurso (nome da receita, 

ingredientes, medidas caseiras ou medidas oficiais, descrição do modo de preparo, 

tempo de preparo, rendimento em número de porções);  

 inclusão de fotos impressas em  1 folha A4 da receita (prato preparado e montado).  

3.2 Só poderão se inscrever receitas que tenham sido, efetivamente, desenvolvidas e 

aplicadas na prática no ano de 2019 e com possibilidade de replicação da receita no 

contexto da Alimentação Escolar. 

3.3 Cada escola poderá estar vinculada a um ou mais Participantes (inscrição individual) ou o 

grupo de merendeiras (sendo que, um participante do grupo ficará responsável pela 

inscrição, fornecimento de documentação organização, planejamento da receita, separação 

de tarefas e também responsável pela divisão do Prêmio com os demais integrantes do 

grupo). 

3.4 A inscrição da receita implica ao Participante a sua total e inequívoca concordância com 

todas as regras contidas neste Regulamento. 

3.5 Os Participantes do Prêmio assumem desde já serem os legítimos e exclusivos titulares 

(autores) das receitas por eles inscritas, sendo que estas não poderão ser cópias integrais 

(100%) de receitas encontradas em publicações de gastronomia e culinária, sites da internet, 

cardápios de restaurantes e estabelecimentos gastronômicos e outros meios/ ambientes 

públicos. 

3.6 Para efetivar a inscrição das receitas será necessário o envio de documentos impressos, 

com as seguintes formalidades:  

a. Somente o próprio candidato deverá efetivar a sua inscrição;  

b. Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pelo participante;  
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c. A receita culinária deverá estar em conformidade com o item 3.2; 

d. Todos os documentos pessoais deverão estar acondicionados em um envelope 

devidamente identificado;  

 

4. DA COMISSÃO JULGADORA  

4.1 Para a seleção das receitas a Secretaria Municipal de Educação indicará uma Comissão 

Julgadora composta de profissionais ligados à área de alimentação e nutrição.  

4.2 A Comissão Julgadora será formada por 1 (um) chef de cozinha; 2 (dois) nutricionistas 

Responsáveis Técnicos pelo PNAE vinculado a Entidade Executora e 2 (dois) conselheiros de 

alimentação escolar. 

4.3 A Comissão Julgadora utilizará uma ficha técnica, elaborada pelos organizadores do 

prêmio, como instrumento de avaliação. 

4.4 Cada membro da Comissão Julgadora avaliará individualmente a ficha técnica, e o 

resultado será a média das avaliações. 

4.5 A Comissão Julgadora não emitirá parecer, nem justificativas sobre sua decisão final, já 

que a não premiação não caracteriza demérito do trabalho, e sim a qualidade comparativa. 

4.6 As Comissões de Organização e Avaliação se reservam o direito de desclassificar as 

inscrições que não atenderem aos requisitos deste regulamento, sem a necessidade de 

comunicar eventuais desclassificações. 

 

5. DA ESCOLHA DAS RECEITAS 

5.1 Para a escolha das melhores receitas da gastronomia em alimentação escolar será 

considerada a maior nota resultante da média ponderada pela Comissão Julgadora, 

pontuando-os de 1 (um) a 5 (cinco), sendo 1 (um) a menor pontuação e 5 (cinco) a maior 

pontuação. 

5.2 As preparações serão degustadas pela Comissão Julgadora, formadas por 5 (cinco) 

membros, que indicarão, em voto secreto, a melhor receita.  

5.3 Para a eleição da melhor receita serão considerados os seguintes critérios, que farão 

parte da ficha de avaliação da comissão julgadora:  

 Aceitabilidade dos alunos; 
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 Viabilidade no PNAE: possibilidade de replicação da receita no contexto da 

Alimentação Escolar; 

 Apresentação visual, sabor, aroma e textura da merenda; 

 Criatividade (inovação e originalidade); 

 Inclusão de alimentos saudáveis: prioritariamente alimentos in natura ou 

minimamente processados1, conforme legislação do PNAE; 

 Manipulação dos alimentos; 

 Limpeza e organização da cozinha. 

5.4 A preparação, a degustação e a escolha das melhores receitas acontecerão após a 

elaboração do cronograma e agendamento da Comissão Organizadora e Avaliadora, nas 

respectivas Unidades Escolares com merendeiras ou merendeiros inscritos, podendo ocorrer 

em turnos ou dias diferentes, de acordo com o número de participantes inscritos na Unidade 

Escolar.  

5.5 Não será permitido trazer alimentos pré-preparados. 

5.6 Em caso de empate, os seguintes critérios serão utilizados, nesta ordem: 

a) Maior aceitabilidade dos alunos;  

b) Maior pontuação quanto à inclusão de alimentos saudáveis (in natura ou 

minimamente processados); 

c) Maior pontuação quanto à viabilidade no PNAE; 

d) Maior pontuação quanto à criatividade. 

5.7 Caso permaneça o empate, caberá aos nutricionistas Responsáveis Técnicos decidirem 

pela melhor receita, avaliando o seu valor nutricional à luz das diretrizes do PNAE. 

 

 

                                                             
1São considerados alimentos in natura aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem 
qualquer alteração após deixar a natureza. Os alimentos minimamente processados são os alimentos in natura 
que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, 
fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos 
similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento 
original. São alguns exemplos: legumes, verduras, frutas, batata, mandioca e outras raízes e tubérculos in 
natura ou embalados, fracionados, refrigerados ou congelados; arroz branco, integral ou parbolizado, a granel 
ou embalado; milho em grão ou na espiga, grãos de trigo e de outros cereais; feijão de todas as cores, lentilhas, 
grão de bico e outras leguminosas; cravo, canela, especiarias em geral e ervas frescas ou secas; farinhas de 
mandioca, de milho ou de trigo e macarrão ou massas frescas ou secas feitas com essas farinhas e água; carnes 
de gado, de porco e de aves e pescados frescos, resfriados ou congelados; leite pasteurizado, ultrapasteurizado 
(‘longa vida’) ou em pó, iogurte (sem adição de açúcar); ovos (MS, 2014). 
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6. DA PREMIAÇÃO  

6.1 A divulgação das receitas selecionadas ocorrerá durante o evento ao final do ano letivo 

de 2019, no município de Paraíba do Sul/RJ onde serão expostas para apreciação pública e 

valorização das atividades desenvolvidas pelos autores.  

6.2 Nesta edição do Prêmio Gastronomia da Alimentação Escolar/2019, terá 5 classificações 

a saber:  

 4ª e 5ª melhor receita receberá R$ 500,00 em cheque nominal; 

 3ª melhor receita receberá R$ 800,00 em cheque nominal;  

 2ª melhor receita receberá R$ 1.000,00 em cheque nominal; 

 1ª melhor receita receberá R$ 1.500,00 em cheque nominal. 

6.3 O prêmio é pessoal e intransferível, não cabendo a substituição por qualquer outra 

pessoa.  

6.4 Os inscritos serão convocados a comparecerem em data e horário específico no Setor de 

Alimentação Escolar da SEDUC para apresentação da cópia do cartão da conta corrente. 

6.5 Todos os participantes classificados receberão certificado de participação. 

 

7. DA DESCLASSIFICAÇÃO  

7.1 As receitas inscritas poderão ser desclassificados caso apresente alimentos não 

saudáveis e/ou alimentos não ofertados na alimentação escolar do município de Paraíba do 

Sul, pratos com altos índices de óleo, sal ou açúcar, cópias de sites em internet ou a não 

observação dos critérios estabelecidos por este Regulamento. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1 Os Participantes serão integral e irrestritamente responsáveis pela veracidade das 

informações prestadas à organização do concurso, eximindo a Comissão Organizadora, 

desde já, de qualquer hipótese de responsabilização. 

8.2 Todo e qualquer material entregue pelos Participantes a Comissão Organizadora deverá 

ser totalmente isento de qualquer restrição relativa aos direitos autorais, de imagem e 

conexos, tanto de terceiros quanto de profissionais eventualmente envolvidos em seu 

desenvolvimento. 
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8.3 No ato da adesão ao prêmio e anuência ao presente Regulamento, por meio de sua 

inscrição, o Participante autoriza gratuitamente, em caráter exclusivo, irrevogável, 

irretratável, definitivo e universal a divulgação de seu nome, imagem e voz e respectivo 

material enviado (receita/prato) no site da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, páginas e 

outros meios de comunicação, bem como, autoriza a Comissão Organizadora ou a qualquer 

outro parceiro o uso da receita inscrita, da sua imagem e voz, em quaisquer obras ou mídias 

por ele produzidas, podendo a Comissão Organizadora (ou qualquer outro parceiro) utilizar 

as referidas obras livremente. 

8.4 Nenhuma dessas utilizações previstas anteriormente tem limitação de tempo ou de 

número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que seja devido ao 

Participante qualquer remuneração ou compensação. 

8.5 A autorização ora concedida pelo Participante a Comissão Organizadora ou a qualquer 

parceiro, entra em vigor no ato da inscrição, e assim perdurará pelos prazos de proteção 

legal da obra previstos na Lei nº 9.610/98. 

8.6 O Participante que descumprir qualquer ponto deste Regulamento ou que sua 

participação infrinja de forma direta ou indireta a legislação vigente e/ou a moral e os bons 

costumes poderá ter sua inscrição, de acordo com decisão da Comissão Organizadora, 

imediatamente cancelada, excluindo sua participação no concurso sem prejuízo de outras 

sanções eventualmente cabíveis. 

8.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Alimentação Escolar da SEDUC 

de Paraíba do Sul facultando à mesma, consultar a Comissão Julgadora e resultando em 

decisões irrecorríveis.  

8.8 A participação neste concurso implica total conhecimento e aceitação deste 

Regulamento, bem como de seus termos e condições. 

 

 

Paraíba do Sul, 28 de Agosto de 2019. 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
Nome: 
 
 
Celular: 
 

 
E-mail: 

 
Unidade Escolar: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nº de Alunos atendidos: 

Horário que a refeição preparada é servida na 
Unidade Escolar: _______________________  
 

 

 
 
Inscrição Individual: (   ) SIM        (   ) Não 
 

 
Demais participantes:  
________________________________________  
________________________________________  
________________________________________  
________________________________________  
 

 
Declaro que estou ciente e concordo com todos os termos e contidos neste Regulamento. 

 
Paraíba do Sul,  de de2019. 

 
 

 
Assinatura por extenso 

 

Horário de trabalho: 

Justificativa: 

Título da Receita: 
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ANEXO II 

ALIMENTOS FORNECIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTO QUANTIDADE EMBALAGEM 

Achocolatado em pó pacote 800g 

Achocolatado em pó diet (cacau) pacote 200g 
Adoçante diet. unidade 80ml 

Amendoim pacote 500g 

Amido de milho unidade 500g 

Açúcar Kg 1kg 
Arroz pacote 5kg 

Arroz Integral kg 1kg 

Aveia unidade 200g 

Biscoito salgado Kg 1kg 
Café solúvel unidade 100g 

Canjica pacote 500g 

Ervilha pacote 500g 
Extrato de tomate unidade 300g 

Farinha de mesa Kg 1kg 

Farinha de trigo Kg 1kg 

Feijão preto Kg 1kg 
Fermento em pó unidade 100g 

Fubá Kg 1kg 

Leite em pó Desnatado pacote 400gr 

Leite em pó Integral pacote 400g 
Leite infantil Aptamil unidade 400g 

Leite longa vida litro 1000ml 

Leite Soja litro 1000 ml 

Macarrão espaguete Kg 1kg 
Macarrão espaguete integral kg 500g 

Macarrão goelinha Kg 500g 

Macarrão parafuso Kg 1kg 

Margarina unidade 500g 
Mel  Sache 8g 

Óleo de soja unidade 900ml 

Sal Refinado Kg 1kg 

Suco de caju unidade 500ml 
Suco de uva unidade 500ml 

Suco de soja unidade 1000ml 

Vinagre unidade 500ml 
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Abobora Kg - 

Abobrinha kg - 

Acelga Kg - 
Agrião Kg - 

Aipim Kg - 

Alface kg - 

Alface roxo Kg - 
Alho Kg - 

Banana Kg - 

Batata doce kg - 

Batata inglesa Kg - 
Beterraba Kg - 

Brócolis Kg - 

Cebola kg - 

Cenoura Kg - 
Cheiro verde Kg - 

Chicória Kg - 

Chuchu kg - 

Couve Kg - 
Couve flor Kg - 

Espinafre Kg - 

Inhame kg - 

Maça Kg - 
Melancia Kg - 

Mostarda kg - 

Ovos branco dúzia - 

Repolho Kg - 
Tomate Kg - 

Vagem kg - 

Carne Bovina em Cubos Kg - 
Carne Bovina Moída Kg - 

Fígado Bovino Kg - 

Filé de Cação Kg - 

Músculo Bovino kg - 
Peito de Frango kg - 
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ANEXO III  

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS 
 
 
 
Declaro para os devidos fins que as informações e receita constantes nos documentos 

apresentado (a) por  _____________________________________________    para a 

inscrição ao Prêmio Gastronomia da Alimentação Escolar, foram desenvolvidas no ano de 

2019 e estão de acordo e em atendimento ao Regulamento do Prêmio Gastronomia da 

Alimentação Escolar /2019. 

 

Nada a mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a 

presente. 

 

 

Paraíba do Sul,______ de_________________    de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Diretor 
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ANEXO IV 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

 

*UNIDADE ESCOLAR: ________________________________________________________ 
 

*NOME: _______________________________________CELULAR:__________________ 
 
*TÍTULO DA RECEITA:____________________________________________________ 

 
 
* XEROX DOC PESSOAIS:  (    ) CI (     ) CPF     (    ) COMP. RES.    (     ) CONTA BANCÁRIA 
 
*VOLUMES:  (    ) RECEITA ( ) IMAGEM DA RECEITA 
 

( ) OUTROS _________________________________________________  
 

 
 

Paraíba do Sul,  / /  
 

Assinatura  
 


