
 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

SABORES DA TERRA  

 

1 - DAS NORMAS DO CONCURSO 

 

1.1. A Prefeitura Municipal de Coelho Neto, através da Secretaria de Cultura 

promove o Concurso “SABORES DA TERRA” que será regido pelas normas 

constantes do presente Regulamento.  

 

1.2. O concurso acontecerá nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2022, de forma 

presencial no Corredor da Folia, em meio ao evento do 1º Festival Gastronômico 

do Município de Coelho Neto. 

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1. O "Concurso Sabores da Terra" é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de 

Coelho Neto, organizado e promovido pelo Órgão Municipal de Cultura, com o 

objetivo de identificar, promover e valorizar as pessoas que fazem a identidade 

gastronômica de Coelho Neto, reconhecidos como aqueles que mantém viva a 

tradição e a identidade gastronômica local. O concurso tem o condão de resgatar 

as receitas e pratos típicos da culinária tradicional do nosso município, com 

vistas a fortalecer a rota do turismo gastronômico de Coelho Neto. 

 

2.2. O descumprimento, por parte dos participantes, a qualquer das normas, 

condições e prazos, resultará na imediata desclassificação em qualquer fase do 

"Concurso Sabores da Terra". 

 

 

3 – DO OBJETIVO 

 

3.1. Selecionar e premiar 9 (nove) pessoas que desenvolvam a prática culinária 

e sejam referência na transmissão e perpetuação da identidade gastronômica 

local, com vistas a alcançar os seguintes objetivos:  



 

 

3.1.1. Identificar e prestigiar cidadãos que possuam dotes e práticas culinárias. 

 

3.1.2. Identificar e salvaguardar saberes, celebrações ou formas de expressão 

culinárias que guardem referência com a identidade da culinária local.  

 

3.1.3. Contribuir para a manutenção das tradições gastronômicas, transmissão 

e perpetuação dos bens imateriais de Coelho Neto; 

 

3.1.4. Promover o resgate histórico da culinária típica e da gastronomia local, 

com vistas a fomentar a cadeia produtiva do turismo gastronômico, responsável 

pela geração de novas fontes de emprego e renda. 

 

4 – DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1.  As inscrições serão gratuitas e estarão abertas na Secretaria de Cultura no 

período de 07 à 14 de Abril de 2022, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 17:00 

horas.  

 

4.2. A participação dos interessados (a) no "Concurso Sabores da Terra", está 

condicionada ao atendimento dos seguintes critérios: 

 

a) Ser Brasileiro (a);  

b) Residir no Município de Coelho Neto há no mínimo 2 (dois) anos;  

c) cozinheiros (as), culinaristas, confeiteiros ou outras categorias profissionais 

ou amadoras que, pela convivência com a culinária local, mantém viva a 

memória e a tradição culinária de Coelho Neto, garantindo a identidade 

gastronômica da cidade; 

 

4.3. Apresentar no ato da inscrição todos os documentos listados por este 

regulamento que seguem abaixo: 

 

a) Ficha de inscrição (Anexo I);  

b) Receita culinária (Anexo II);  



 

 

c) Cópia do documento de identidade (RG, Certidão de nascimento, CTPS, ou 

outro documento legal com foto);  

d) Cópia do CPF;  

e) Cópia do comprovante de endereço recente; 

 

§ 1º – A inscrição somente será aceita com a apresentação de todos os 

documentos exigidos neste artigo, ficando vedada à inscrição de pessoas que 

não tem residência em Coelho Neto. 

 

§ 2º – Aos candidatos (as) menores de 18 anos deverão comparecer 

acompanhadas de um responsável legal (pai ou mãe) que assinarão a 

autorização oficial para participação do referido concurso.  

 

5 – DAS CATEGORIAS 

 

5.1. As Categorias que serão julgadas no referido concurso serão: 

 

5.1.1. RESTAURANTE: Serão permitidos concorrerem nesta categoria receitas 

variadas: massas, saladas e pratos típicos regionais. 

 

5.1.2. LANCHONETE: Serão permitidos concorrerem nesta categoria pizzas, 

hambúrgueres, cachorro-quente, panquecas dentre outras receitas que se 

encaixem na área de lanches. 

 

5.1.3. DOCE: Serão permitidos concorrerem nesta categoria bolos, bolos de 

pote, brigadeiros dentre outras receitas que se encaixem na área de confeitaria. 

 

 

6 -  DO JULGAMENTO 

 

6.1. O julgamento será realizado por uma bancada escolhida pela comissão 

organizadora, que dentre eles estarão profissionais formados em gastronomia 



 

para um melhor julgamento dos pratos apresentados pelos concorrentes em 

suas respectivas categorias. 

 

6.2. A comissão julgadora avaliará os pratos apresentados observando os 

seguintes critérios para avaliação:  

 

6.2.1 Atribuição de nota de 1 (um) a 9 (nove) quanto aos critérios: 

 

a) aroma; 

b) sabor; 

c) aparência / cor; 

d) textura / consistência. 

 

6.2.2 Atribuição de nota de 1 (um) a 7 (sete) quanto aos critérios: 

 

a) intensão de consumo; 

b) intensão de compra. 

 

6.3. A nota final de cada candidato (a) será constituída pelo somatório das notas 

atribuídas pela Comissão Julgadora nas duas etapas de avaliação, conforme 

descrito nos itens 6.2.1. e  6.2.2 deste regulamento. 

 

6.4. Na hipótese de igualdade na pontuação final dos candidatos (a), serão 

observados os seguintes critérios de desempate:  

a) maior pontuação no critério “sabor”;  

b) maior pontuação no critério “intenção de consumo”;  

c) maior pontuação no critério “intenção de compra”. 

 

7 – DA PREMIAÇÃO 

 

7.1. Serão premiadas as 3 (três) receitas mais bem pontuadas no somatório final 

do Concurso de cada categoria, considerando-se o candidato (a) com a maior 

nota final por categoria. 

 



 

 

7.2. O candidato (a) melhor pontuado por categoria, no resultado final, receberá 

a seguinte premiação: 

 

a) cada categoria recebera um valor de R$ 1.000,00 reais divido conforme tabela 

abaixo 

 

CATEGORIA RESTAURANTE LANCHONETE DOCES 

1º LUGAR 500,00 500,00 500,00 

2º LUGAR 300,00 300,00 300,00 

3º LUGAR 200,00 200,000 200,00 

 

b) certificado emitido pelo Município de Coelho Neto atestando ser o candidato(a) 

o vencedor(a) do concurso "Concurso Sabores da Terra", em sua respectiva 

categoria. 

 

 

8 -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. A Comissão Organizadora poderá, fundamentadamente, desclassificar 

qualquer candidato (a) em qualquer fase do concurso, caso haja irregularidade 

de conduta, violação às especificações previstas no presente regulamento. 

 

8.2. A qualquer tempo o presente regulamento poderá ser alterado, no todo ou 

em parte, por motivos de interesse público ou devido a outras circunstâncias que 

impeçam a realização de qualquer fase ou etapa, sem que isso implique direito 

à indenização de qualquer natureza. 

 

8.3. Todos os custos referentes à inscrição do candidato (a), participação nas 

etapas presenciais, preparação dos pratos, insumos, embalagens, 

deslocamentos e estadas, são de responsabilidade exclusiva do participante. 

 

 

 



 

 

8.4. Mais esclarecimentos e informações podem ser solicitadas junto ao Órgão 

Municipal de Cultura, localizado na Rua Doutor Luiz Raimundo, Centro, Coelho 

Neto - MA, CEP: 65.620-000, WhatsApp: (98) 9 8503-5830. 

 

8.5. Com a assinatura do termo de inscrição, o candidato (a) atesta plena 

aceitação e concordância com os termos do presente regulamento. 

 

8.6. É parte integrante deste regulamento os seguintes anexos: 

 

I - Documentos indispensáveis para inscrição do candidato (a):  

 

a) Ficha de inscrição (Anexo I);  

b) Formulário de descrição da Receita culinária (Anexo II). 

 

 

Coelho Neto – MA, 06 de abril de 2022 

 

 

 

 

Francisca das Chagas Machado Santos 

Secretaria Municipal de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

1. Dados do Candidato 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Rg: ___________________________ CPF: ___________________________ 

Data de Nascimento: __________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Bairro: ____________________________ CEP:_________________________ 

Celular: (  ) ________________ E-mail:________________________________ 

Categoria: (   ) Restaurante (   ) Lanchonete (   ) Doces 

 

2. Dados do local de trabalho ou onde exerce a pratica culinária (se houver) 

  

Endereço: _______________________________________________________ 

Bairro: ____________________________ CEP:_________________________ 

Celular: (  ) ________________ E-mail:________________________________ 

 

3. Dados do representante legal (para menores de 18 anos) 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Rg: ___________________________ CPF: ___________________________ 

Data de Nascimento: __________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Bairro: ____________________________ CEP:_________________________ 

Celular: (  ) ________________ E-mail:________________________________ 

 

 

_________________________________ 
Candidato 

 
_________________________________ 

Representante Legal 



 

Anexo II 

 
 

FORMULÁRIO DE DESCRIÇÃO DA RECEITA CULINÁRIA 
 
 

NOME DO PRATO 

 
  

CONCEITO 
(Tipo de prato e inspiração para a receita) 

 

 
 

MODO DE PREPARO 
(Descreva o passo a passo) 

 

 

 



 

 

 


