PROCESSO SELETIVO
PROGRAMA COZINHA SOLIDÁRIA
CHAMADA PÚBLICA PARA EXPANSÃO CENTRO-OESTE

INSCRIÇÕES
Link para inscrição na Plataforma Gastromotiva: https://bit.ly/3N5gH9u
Período de recebimento das inscrições: 01/06/2022 até 30/06/2022
Dúvidas deverão ser encaminhadas para
projetocozinhasolidaria@gastromotiva.org
Colocar no assunto do e-mail: Inscrição - Cozinha Solidária 2022

APRESENTAÇÃO
A Gastromotiva torna pública a abertura de inscrições para ingresso no
Programa Cozinha Solidária e estabelece as normas do processo seletivo
para implantação de cozinhas sociais nas cidades de Dourados (Mato
Grosso do Sul) e Lucas do Rio Verde (Mato Grosso).
As inscrições deverão ser efetuadas pela plataforma da Gastromotiva no
endereço eletrônico https://bit.ly/3N5gH9u durante o período de 01 de junho
a 30 de junho de 2022 até às 24h (horário de Brasília).
1. SOBRE O PROJETO
Marcado pelo surgimento da pandemia da COVID-19 em 2020 no mundo,
o surgimento do Programa Cozinha Solidária está atrelado ao acirramento
de contextos sociais, econômicos, políticos e culturais nos territórios
periféricos previamente existentes.
Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da
Pandemia da Covid-19 no Brasil realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa
em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN) em 2021,
55,2% dos domicílios brasileiros que se encontravam em Insegurança
Alimentar e, destes, 9% conviviam com a fome, ou seja, estavam em

PROCESSO SELETIVO
PROGRAMA COZINHA SOLIDÁRIA
CHAMADA PÚBLICA PARA EXPANSÃO CENTRO-OESTE

situação de IA grave. Do total de 211,7 milhões de brasileiros(as), 116,8
milhões conviviam com algum grau de Insegurança Alimentar e, destes,
43,4 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões
de brasileiros(as) enfrentavam a fome.
Com o empobrecimento ainda mais acentuado, estima-se que sem uma
política pública à longo prazo de combate à fome, o risco de insegurança
alimentar é permanente e generalizado entre a população mais pobre
somado ao aumento do índice de desempregados e o aumento do
trabalho informal.
É nesse cenário que o presente edital mais uma vez convoca os coletivos,
movimentos, organizações e projetos sociais para atuarem no combate à
fome por meio da operacionalização de cozinhas de base comunitária,
contribuindo para o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável de
comunidades periféricas de todo o Brasil.
São objetivos da Gastromotiva em parceria com as cozinhas participantes
do Programa Cozinha Solidária:
a.
a instalação e apoio de pontos focais destinados à produção de
refeições e atendimento à população em situação de vulnerabilidade
social por meio de cozinhas comunitárias;
b.
o fornecimento semanal de 375 refeições no formato de quentinhas
elaboradas por cozinhas sociais apoiadas pelo programa;
c.
o processo de formação, com o foco na implantação e
operacionalização de cozinhas, voltados para lideranças de base
comunitária, coletivos e organizações apoiadas pelo programa;
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d.
a realização de ações de multiplicação da Metodologia de Ensino
Gastromotiva com o foco na articulação e mobilização comunitária em
prol de temáticas inerentes à alimentação em territórios periféricos.
Para tanto, o projeto está estruturado em 3 pilares:
(i)
a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA);
(ii)
a formação de cozinhas comunitárias;
(iii)
o desenvolvimento local integrado e sustentável de
comunidades localizadas nos municípios com bases de
atuação institucional.
Tais pilares são protagonizados pelas comunidades atendidas e suas
respectivas representações enquanto articuladoras político-sociais e
campo prático para a ressignificação da alimentação.
São entendidos enquanto atores na implantação do programa:
a.
a Gastromotiva, enquanto organização fundadora e responsável por
prover suporte teórico-metodológico e técnico-operativo para a execução
do projeto;
b.
a cozinha social enquanto protagonista no processo de aprendizado
e multiplicação da metodologia;
c.
a rede parceira na implantação e operação do projeto (órgãos
representativos e equipamentos governamentais, lideranças comunitárias,
organizações sem fins lucrativos, projetos sociais e iniciativas da sociedade
civil com atuação junto ao mesmo público nos territórios atendidos);
d.
o território, entendido enquanto ecossistema social fundamental no
processo de modelagem da cozinha comunitária a partir das questões
sociais inerentes ao mesmo;
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e.
o público-alvo atendido pela Cozinha Solidária por meio das
refeições produzidas, em situação de insegurança alimentar.
2. SOBRE A FORMAÇÃO | COZINHA SOLIDÁRIA COMBATE À FOME
Além do apoio operacional, as cozinhas participantes do programa
também receberão acompanhamento pedagógico por meio da oferta de
conteúdos voltados para a implantação da cozinha social.
As aulas da formação acontecerão em dias úteis, sendo os módulos de
caráter teórico e prático ministrados de forma online e assíncrona1.
Os Fundamentos Iniciais são um conjunto de módulos introdutórios
pertencentes à Formação em Cozinha Social que tem como objetivo geral
qualificar agentes comunitários no campo da alimentação, a partir da
abertura e operacionalização de cozinhas sociais.
São objetivos específicos dos Fundamentos Iniciais:
1.
Orientar lideranças responsáveis pela implantação de cozinhas
sociais sobre conceitos, fluxos e processos norteadores básicos
necessários para a produção de refeições sustentáveis
2.
Qualificar manipuladores de alimentos em cozinhas sociais
3.
Garantir melhores práticas na operação de cozinhas de base
comunitária
3.

1

DA CONVOCAÇÃO E DETALHAMENTO

AULAS GRAVADAS DISPONIBILIZADAS NA PLATAFORMA DE ENSINO GASTROMOTIVA
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A Gastromotiva irá selecionar até 06 cozinhas sociais para ingressarem no
projeto com atuação nas cidades de Dourados (03) e Lucas do Rio Verde
(03) na região do Centro-Oeste com projeção de atendimento às
comunidades a partir da distribuição de refeições e das contrapartidas
detalhadas abaixo:
a. 01 comunidade ou território periférico atendido;
b. produção de 1.500 refeições por mês / 375 por semana;
c. mínimo de 125 pessoas em situação de insegurança alimentar
atendidas e vinculadas por cozinha;
d. 25 pessoas por cozinha impactadas por meio de ações de
sensibilização em Educação Alimentar e Nutricional e oficinas de
multiplicação da Metodologia de Ensino Gastromotiva.
4.

DO APOIO FINANCEIRO

As cozinhas selecionadas para o Programa Cozinha Solidária receberão o
apoio financeiro no valor total de R$ 2.350,00, que compreende o
desembolso ou despesas inerentes aos itens abaixo:
- Apoio ao cozinheiro (a) solidário (a) líder da produção;
- Apoio ao auxiliar de produção;
- Custos relacionados à manutenção da cozinha social;
- Custos operacionais (gás, luz e água);
- Transporte e logística para coleta de insumos e distribuição das refeições.
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5.

DOS NÃO SÃO ELEGÍVEIS AO PROCESSO SELETIVO

a.
b.

Partidos políticos;
Instituições governamentais;

c.

Instituições de caráter religioso.

6.

DURAÇÃO DO PROGRAMA

A permanência da cozinha apoiada pelo Programa Cozinha Solidária é de
10 (dez) meses, podendo ser renovada em função dos indicadores de
desempenho e performance ao longo do programa.
7.

PRÉ-REQUISITOS

Os perfis socioeconômicos aptos para participar deste processo seletivo
consistem em:
Pessoas Físicas na figura de cozinheiros (as), auxiliares de cozinha,
microempreendedores (as) e lideranças comunitárias que desejem atuar
no serviço de fornecimento de refeições a pessoas em situação de
vulnerabilidade social.

a.

Pessoas maiores de 18 anos de idade;

b.
Ensino Fundamental I Completo (do 1º ao 5º ano);
c.
Com renda familiar de até 3 salários-mínimos (de R$ 1.100,00 à R$
3.300,00) e per capita de até R$ 1.100,00;
d.
Com experiência em prática de cozinha e produção de refeições em
larga escala comprovada;
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e.
Com residência ou atuação comprovada em território periférico,
comunidades ou que atendam público-alvo em situação de
vulnerabilidade social;
f.
Possuir MEI (Microempreendedor Individual);
g.
Não possuir vínculo empregatício (CLT, contrato temporário, etc.)
h.
Possuir infraestrutura de cozinha com capacidade para produção de
refeições em larga escala.
Pessoa Jurídica na figura de organizações privadas sem fins lucrativos ou
restaurantes que desejem atuar no serviço de fornecimento de refeições a
pessoas em situação de vulnerabilidade social.
a.
Com existência legal comprovada há pelo menos 01 (um) ano;
b.
Possuir infraestrutura de cozinha com capacidade para produção de
refeições em larga escala;
c.
Com experiência em prática de cozinha e produção de refeições em
larga escala comprovada;
d.
Localizada ou com atuação comprovada em território periférico,
comunidade ou que atendam público-alvo em situação de
vulnerabilidade social;
e.
Com histórico de atuação, serviços e projetos implantados no
território atendido de forma comprovada.
As inscrições deverão ser feitas através da plataforma Gastromotiva por
meio do link https://bit.ly/3N5gH9u e preenchendo os devidos formulários
até às 24h do dia 30/06/2022. No ato da inscrição, o proponente deverá
preencher o formulário online.
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8.
ETAPAS DA SELEÇÃO
O processo seletivo contará com as seguintes etapas:
Preenchimento do formulário disponível no site da Gastromotiva;
Triagem das candidaturas com base nos pré-requisitos e critérios de
elegibilidade;
Entrevista com a Coordenação do Programa por meio do Zoom;
Visita técnica à cozinha social proponente;
Divulgação da listagem de aprovados.
9.

CRONOGRAMA
DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
PERÍODO DE INSCRIÇÕES

01/06/2022 à 30/06/2022

1ª FASE – TRIAGEM DAS INSCRIÇÕES RECEBIDAS

01/07/2022 à 04/07/2022

2ª FASE – ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS SELECIONADOS
3ª FASE - VISITAS TÉCNICAS NAS COZINHAS SELECIONADAS
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

10.

01/06/2022

05/07/2022 à 12/07/2021
13/07/2021 à 27/07/2021
13/08/2022

ACOMPANHAMENTO DAS COZINHAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Gastromotiva fará a coordenação e acompanhamento técnico das
cozinhas sociais selecionadas através de visitas de campo, reuniões
remotas, relatórios semanais e mecanismos pedagógicos que viabilizem a
troca de experiências e conhecimentos, entendendo as especificidades de
cada localidade atendida.

