
CHAMADA PÚBLICA

PROJETO DIVERSIDADE NA COZINHA: 
CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS PARA A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA

E OFICINA SOBRE DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBTI

I. INTRODUÇÃO 

A ONG Gestos torna público o processo de seleção para participantes do
Projeto  Diversidade na Cozinha,  que compreenderá  um curso de noções
básicas para a função de auxiliar de cozinha e oficina sobre direitos da popu-
lação LGBTI. As atividades do projeto serão realizadas no Recife e são volta-
das ao público LGBTI+,  preferencialmente para pessoas transexuais e tra-
vestis.

O Projeto Diversidade na Cozinha é realizado pela Gestos – Soropositivida-
de, Comunicação e Gênero, em parceria com o Ministério Público do Traba-
lho em Pernambuco (MPT-PE) – que financia a iniciativa – a consultoria gas-
tronômica La Comédie e um diverso grupo de profissionais da área da ali-
mentação e de hospitalidade, como César Santos (Oficina do Sabor), Carmen
Virgínia (Altar) e Yuri Machado (Cá-Já), entre outros. 

II. OBJETO DO EDITAL 

Seleção de 20 pessoas do segmento LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, traves-
tis e transexuais, intersex), para participarem do Curso “Diversidade na Cozi-
nha”, com assuntos que envolvem noções básicas para a função de auxiliar
de cozinha e uma oficina sobre direitos da população LGBTI. Terão priorida-
de na seleção pessoas transexuais e travestis.

III. SOBRE O CURSO

3.1 O curso terá como objetivo transmitir noções básicas sobre cozinha e so-
bre os direitos da população LGBTI

3.2 A carga horária total das aulas será de 91h (noventa e uma horas-aula),
sendo três horas dedicadas à orientação sobre a iniciativa e questões admi-
nistrativas, 80 horas dedicadas ao curso de auxiliar de cozinha e 8 horas à
oficina de direitos da população LGBTI. 

3.3 No dia 05 de fevereiro de 2019 haverá uma reunião de orientação às
pessoas participantes, para apresentar a proposta do curso e também serão
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prestados esclarecimentos administrativos e sobre procedimentos necessá-
rios para a participação no projeto.

3.4 A oficina de direitos da população LGBTI será realizada nos dias 06 e 07
de fevereiro de 2019, das 14h às 18h. A participação em tempo integral nes-
ta oficina é pré-requisito para iniciar o curso de auxiliar de cozinha.

3.5 O curso de auxiliar de cozinha será ministrado no período de 12 de feve-
reiro a 04 de abril de 2019, no turno da tarde, das 14 às 18h, com três aulas
por semana (terças, quartas e quintas-feiras). 

3.6 Um evento aberto ao público será realizado para marcar o encerramento
do curso, ocasião em que os(as) participantes colocarão em prática o conte-
údo abordado. O local e a data serão definidos e informados ao grupo.

3.7 Será oferecida uma ajuda de custo aos participantes do projeto, a fim de
contribuir com os custos com transporte.

3.8 As datas de realização das atividades do projeto estão sujeitas a altera-
ções a qualquer momento. Eventuais mudanças na programação serão co-
municadas com a maior antecedência possível aos/às participantes.

3.9 Será criado um cadastro de reserva para suprir eventuais desistências
que ocorram antes do início do curso. 

IV. REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

4.1 Ser uma pessoa LGBTI;

4.2 Ter no mínimo 18 anos completos até o dia estipulado para a divulgação
do resultado final; 

4.3 Ter disponibilidade para realizar todas as atividades propostas durante o
Curso, conforme previsto no item III. 

4.4 Saber ler e escrever

V. SOBRE A INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO 

5.1 As inscrições deverão ser realizadas de 13 de dezembro a 21 de dezem-
bro de 2018. Não serão aceitas candidaturas fora deste prazo. 
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5.2 O/a candidato/a deverá preencher integralmente e enviar a ficha de ins-
crição disponível no link https://goo.gl/forms/ZT4AN6jPixfZdKEl2; 

5.3 A seleção das inscrições recebidas será realizada por Comitê Técnico de
Seleção designado especificamente para esse fim, composto por membros
da ONG Gestos.

5.4 O processo seletivo será realizado considerando duas etapas diferentes e
conclusivas: 

a. Habilitação da candidatura, a partir da conferência do preenchimento
de todos os campos da ficha de inscrição; 

b. Análise das respostas da ficha de inscrição. 

5.5  Os/as  candidatos/as  selecionados/as  receberão  também comunicação
por e-mail ou telefone, no dia 28 de dezembro de 2018, e deverão respon-
der confirmando sua participação dentro do prazo estabelecido na mensa-
gem.  O  resultado  da  seleção  também  será  divulgado  no  site  da  Gestos
(www.gestos.org);

5.6 As candidaturas que forem consideradas qualificadas, mas não seleciona-
das imediatamente, comporão um cadastro de reserva, podendo ser chama-
das, após o referido processo seletivo, caso haja necessidade de substituição
de algum(a) candidato(a).

5.7 Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail:
diversidadenacozinha@gmail.com

VI. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1 Itens de análise: 
a. Estar em conformidade com os requisitos para candidatura expostos

no item IV;
b. Confirmar disponibilidade para participar de todas as atividades pre-

vistas no projeto (reunião de orientação, curso de noções básicas para
a função de auxiliar de cozinha e oficina sobre direitos da população
LGBTI);

c. Demonstrar interesse e habilidades potenciais para a participação nas
atividades do projeto;

d. Será dada prioridade à população transexual e travesti;
e. Serão também levadas em conta questões geracionais, de representa-

tividade dos diversos segmentos LGBTI e de renda. 
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VII. RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES E CERTIFICAÇÃO 

7.1 Uma vez que o(a) candidato(a) tenha sido selecionado(a) e tenha confir-
mado sua  participação  no  Curso,  deverá  comprometer-se  a  participar  de
todo o curso e demais as atividades propostas nos prazos e horários estipu-
lados, sob pena de não participar de novos processos seletivos desta nature-
za promovidos pelas instituições envolvidas e não receber o certificado;

7.2 Para receber certificado de conclusão do curso, os participantes deverão
alcançar índice de 100% de presença na oficina sobre direitos da população
LGBTI e um mínimo de 80% de presença no curso de auxiliar de cozinha. 

VIII. CRONOGRAMA 

Inscrição: 11/12/18 a 23/12/18 (até 23h59)
Análise interna para seleção de participantes: 26/12/18 e 27/12/2018
Divulgação do resultado da seleção: 28/12/18

IX. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 A inscrição no presente processo seletivo implica o conhecimento e ex-
pressa aceitação das condições estabelecidas nesta Chamada Pública. 

9.2 O/a candidato/a inscrito/a assume inteira responsabilidade pelas infor-
mações apresentadas 

9.3 Outros documentos poderão ser solicitados aos/às candidato/as selecio-
nados/as por meio desta Chamada Pública. 

9.4 A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou
anulada, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral dos organizadores,
seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso impli-
que direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

9.5 As questões não previstas nesta Chamada Pública serão resolvidas por
Comitê constituído especificamente para essa finalidade.

Recife, 13 de dezembro de 2018.

Comissão Organizadora
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