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WWW.ENCHEFSBAHIA.COM.BR
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CHEFS

O
1º
CONCURSO
PROFISSIONALENCHEFS BAHIA 2019 será realizado
entre profissionais de cozinha para a
escolha de 01 dos 03 finalistas do
estado da Bahia ao PRÊMIO NACIONAL
DÓLMÃ.
O Concurso segue o Regulamento Anual
adotado pelos ENCHEFS ESTADUAIS,
respeitando a característica de cada
estado realizador.
O ENCHEFS ESTADUAL é fundamental
na fase de indicação para o PRÊMIO
NACIONAL DÓLMÃ.
A idealização de um Concurso local
salienta a importância que, o mesmo
representa
para
o
processo
democrático da premiação.
Com
realização
do
Concurso
na
programação o ENCHEFS ESTADUAL
igualará as chances para todos os
profissionais de cozinha do estado.
O ENCHEFS ESTADUAL proporcionará a
reafirmação de profissionais que já
possuem
reconhecimento
e
a
identificação de novos talentos.
Com isso, o PRÊMIO NACIONAL DÓLMÃ
terá uma abrangência regional, o que
trará
um
ganho
para
todos,
principalmente para os profissionais de
cozinha.
O concurso ENCHEFS BAHIA 2019 PROFISSIONAIS acontece este ano em
sua 1ª edição visando fomentar a
gastronomia regional, valorizando os
recursos e insumos locais.
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ENCHEFS BAHIA 2019
o ENCHEFS ESTADUAL, bem como o
concurso
profissional
que
ocorre
concomitante ao encontro estadual, são
idealizados e realizados pelo COMITÊ
DA GASTRONOMIA BRASILEIRA - uma
Organização
não
Governamental,
representante dos interesses maiores
da Gastronomia Brasileira responsável
por fomentar a gastronomia brasileira e
nomear os CHEFS EMBAIXADORES DA
GASTRONOMIA BRASILEIRA, bem como
os
coordenadores
dos
ENCHEFS
ESTADUAIS.
Em 2019, o CHEF EMBAIXADOR BRUNO
TUPINAMBÁ, representante da Bahia e
Ganhador
do
PRÊMIO
NACIONAL
DÓLMÃ
2019
está
a
frente
da
organização e coordenação do evento
no estado da BAHIA.
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O Concurso ENCHEFS BAHIA 2019 PROFISSIONAIS, tem como tema:
"SABERES E SABORES DA BAHIA”
1.0 INFORMAÇÕES GERAIS
O concurso acontece em 2 etapas. A 1ª
etapa
consiste
na
seleção
dos
profissionais inscritos.
A seleção possui caráter eliminatório,
elegendo todos os candidatos que
participarão do concurso, baseando-se
tanto em seu currículo profissional,
quanto na análise da receita, bem como
na defesa da escolha dos ingredientes.
As inscrições serão aceitas até as 23:59
do dia 25 de Novembro de 2019.
Deverão ser feitas através do site:
http://www.enchefsbahia.com.br
O resultado dos selecionados será no
dia 01 de Dezembro de 2019.
Serão selecionados no total até 10
candidatos inscritos. Os escolhidos
deverão
comparecer
ao
local
do
concurso no dia 17 de Dezembro de
2019 para a 2ª etapa: Execução e
avaliação das receitas enviadas.
Os
preparos
serão
avaliados
e
pontuados por uma comissão julgadora
composta por 3 a 5 pessoas:
Serão
escolhidos
profissionais
de
cozinha
gabaritados
para
análise
criteriosa e imparcial e 1 convidado da
mídia local que tenha em sua carreira
profissional conhecimento de causa no
setor da gastronomia.
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2.0 LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL:
O Concurso ENCHEFS BAHIA 2019 PROFISSIONAIS, acontecerá na Cozinha
Técnica do curso de Gastronomia da
FBB - Faculdade Batista Brasileira no
seguinte endereço:
Rua Altino Serbeto de Barros, 174 –
Itaigara
DATA E HORÁRIO:
Os selecionados deverão comparecer ao
local indicado no dia 17 de Dezembro
de 2019. O concurso inicia-se as 10:00h,
devendo os candidatos chegarem as
9:00h para receber as orientações
acerca do regulamento. Os candidatos
que não chegarem até as 9:30h estarão
automaticamente ELIMINADOS.
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3.0 DO CANDIDATO
ART. 1º - Deve possuir a idade mínima
21 anos;
ART. 2º - Ser baiano
ou residir no
Estado há pelo menos 03 (três) anos;
ART. 3º - Ser cozinheiro ou chef
profissional, podendo ou não ter
formação em curso profissionalizante,
técnico, ou superior na área de
Alimentos, Cozinha ou Gastronomia.
ART. 4º - Ter 04 (quatro) anos ou mais
de
experiência
profissional,
comprovado
através
de
currículo,
carteira
assinada
ou
carta
de
recomendação devidamente firmada e
reconhecida em cartório (com contatos
do autor da carta de recomendação).
ART. 5º - Em caso de qualquer
informação inverídica o candidato(a)
será desclassificado(a).

ART. 4º As receitas deverão ser
enviadas até às 23:59 o dia 25 de
Novembro de 2019 pelo site do
ENCHEFS BAHIA:
http://www.enchefsbahia.com.br

4.0 DO OBJETO DO CONCURSO
ART. 1º - O participante selecionado
deverá apresentar um prato de autoria
e/ou releitura da cozinha regional do
estado da BAHIA, devendo escolher
uma das 13 regiões turísticas do estado
para estar representada no prato
apresentado.
ART. 2º - A receita enviada deverá estar
de acordo com o tema “SABERES E
SABORES DA BAHIA”. O participante
será
julgado
tanto
pelo
preparo
apresentado, bem como pela defesa da
escolha
dos
insumos
e
técnicas
aplicadas ao preparo.
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ART. 3º - Cada candidato concorre com
uma única receita;
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ART. 5º - O candidato deverá Justificar
ao final da receita, o porquê da escolha
dos ingredientes e qual das 13 regiões
turísticas
do
estado
foi
fator
motivacional de criação. O candidato
que não enviar a justificativa, será
automaticamente eliminado;
ART. 6º - Os candidatos selecionados a
participar
receberão
a
notificação
oficial por e-mail no dia 01 de
Dezembro de 2019.
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5.0 DOS CANDIDATOS SELECIONADOS
ART. 1º - Após a 1ª etapa de seleção, a
Comissão
Julgadora
do
ENCHEFS
BAHIA 2019 escolherá até 10 (dez)
candidatos
que
estarão
aptos
a
participarem da 2ª etapa: A execução e
avaliação das receitas encaminhadas
pelos candidatos.
ART. 2º - Cada candidato selecionado
pode e deve levar seus utensílios e
instrumentos de uso pessoal para
garantir a boa execução da receita
proposta.
A FBB apenas disponibilizará alguns
utensílios e instrumentos tais como:
Bowls, Placas de Corte, Fouet, louças
diversas. Caçarolas, Panelas, Frigideiras,
Liquidificador,
Batedeira
Planetária,
Mixer
de
mão,
Bancadas
individualizadas,
Forno
Combinado,
Forno microondas, Fogão de 2 bocas a
gás, Maçarico.
ART. 3º - Os participantes selecionados
deverão estar uniformizados com a
vestimenta adequada: Dólmã, Toque de
chef, sapato de segurança, avental e
zelar pela higiene pessoal e Boas
Práticas na Manipulação de Alimentos
conforme a RDC 216/04 da Agência
Nacional
de
Vigilância
Sanitária
(ANVISA).
ART. 4º - Os candidatos selecionados,
no dia da execução dos pratos deverão
estar
sem
adornos,
sem
unhas
compridas e/ou esmaltes, conforme
regulamentação da RDC 216/04
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6.0 DOS INSUMOS UTILIZADOS
ART. 1º - Todos os insumos utilizados
(sem exceção) deverão ser trazidos
pelos participantes selecionados.
ART. 2º - Os participantes selecionados
deverão GARANTIR A SEGURANÇA DOS
ALIMENTOS dos insumos trazidos para
o preparo.
ART. 3º - Os insumos refrigerados,
deverão
ser
acondicionados
em
recipientes
adequados
para
que
possam se manter em uma temperatura
segura de armazenamento.
7.0 DO TEMPO DE PREPARO
ART. 1º - Cada candidato irá dispor de
até 1:30h min para o preparo e serviço
de sua receita.
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7.0 DO TEMPO DE PREPARO (cont.)
ART. 2º - Antes de iniciar o preparo,
cada participante terá 15 minutos para
preparar sua bancada de trabalho, bem
como se ambientar com a cozinha.
ART. 3º - Cada participante selecionado
terá o apoio de 01 (um) aluno auxiliar
EXCLUSIVAMENTE para a lavagem de
louças, utensílios e bancada.
8.0 DO PRATO APRESENTADO
ART. 1º - Cada participante selecionado
deverá apresentar 4 (quatro) pratos de
iguais teor, aparência e quantidade. 3
(três) serão enviados para a comissão
julgadora e 1 (um) ficará disponível para
registro fotográfico.
ART. 2º - Cada participante selecionado
deverá trazer 5 (cinco) cópias impressas
da "Ficha de apresentação" do prato.
Esta ficha será encaminhada apenas
aos participantes selecionados para a
etapa de preparo das receitas.
ART. 3º - Cada participante selecionado
poderá trazer suas próprias louças para
apresentação, ou poderá utilizar as
disponibilizadas
pela
faculdade
parceira.
ART. 4º - A quantidade de alimento
apresentada não deverá ultrapassar as
350g por prato.
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9.0 DA COMISSÃO
AVALIAÇÃO

JULGADORA

E

ART. 1º - A comissão julgadora será
composta por 3 a 5 membros, sendo ao
menos 2 profissionais gabaritados na
área de cozinha e 1 convidado da mídia
local, atuante na área de gastronomia.
ART. 2º - A comissão avaliará os pratos
baseado em uma ficha criteriosa que
levará em conta: Aparência, Texturas,
Sabores,
Temperatura,
Técnicas
aplicadas,
Criatividade,
Inovação,
Respeito a cultura local bem como
coerência com o tema e defesa
apresentada.
ART. 3º - A decisão comissão julgadora
é soberana e nenhum candidato
participante terá acesso aos membros
da comissão durante o concurso e
avaliação.
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9.0 DA COMISSÃO
AVALIAÇÃO (cont.)

JULGADORA

E

ART. 4º - Os membros da comissão irão
atribuir notas de 0 a 5 para cada item
avaliado. A análise será individual e
consensual,
não
podendo
haver
divergências maiores do que 1 ponto
para mais ou para menos entre as notas
atribuídas
a
cada
item
avaliado.
Permitindo assim, um julgamento justo
e imparcial.
ART. 5º - Cada membro da comissão
entregará sua ficha preenchida, sem
que tenham acesso ao total da
pontuação
obtida
por
cada
participante.
Cada ficha será lacrada e o resultado
será apenas divulgado no dia 20 de
Dezembro de 2019 durante o evento de
premiação em local a ser divulgado.
ART. 6º - A comissão julgadora não
saberá a quem pertence o prato
apresentado, de forma a garantir a
idoneidade do concurso.
10.0 DA PREMIAÇÃO
ART. 1º - Os participantes vencedores 1º, 2º e 3º lugar, serão premiados com
troféu e/ou placa de menção honrosa
e/ou medalha do concurso.
ART. 2º - O participante ganhador em 1º
lugar, será um dos 3 (três) indicados do
estado da BAHIA ao PRÊMIO NACIONAL
DÓLMÃ, que acontecerá em 2020 no
estado do PIAUÍ, conforme divulgado
pelos
organizadores
do
ENCHEFS
NACIONAL.
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A coordenação do ENCHEFS BAHIA
2019, agradece em nome do COMITÊ DA
GASTRONOMIA
BRASILEIRA
E
DO
GRUPO CONFORTO GASTRONÔMICO a
participação de todos interessados e
prestigiadores do evento.
Toda e qualquer dúvida acerca do
concurso deverá ser encaminhada para
o e-mail:
contato@enchefsbahia.com.br
Att,
Bruno Tupinambá
Coordenador do ENCHEFS BAHIA
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