
Prorrogação de prazo do edital nº 23/FPTEC/2022 no SEI 8110.2022/0000139-5 

ASSUNTO: prorrogação do chamamento público, objetivando a seleção de organização da sociedade civil, em conformidade 

com a Lei nº 13.019/2014 e com o Decreto Municipal nº 57.575/2016, interessada em celebrar Termo de Fomento, mediante 

as condições estabelecidas no Edital nº 23/FPTEC/2022 e seus anexos. 

A finalidade do presente chamamento público é a seleção de propostas apresentadas por Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs), sediadas ou com representação atuante e reconhecida no município de São Paulo, para a 

celebração de parceria com a Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, por meio da celebração de 

1 (um) Termo de Fomento, com prazo de duração de 13 (treze) meses. 

O objeto do presente Edital é o fomento de projeto de qualificação profissional nas áreas conexas à Cadeia 

Gastronômica, por meio do uso de 08 cozinhas escolas públicas, localizadas nas zonas Leste e Oeste, com vistas a 

possibilitar aos munícipes da cidade de São Paulo o desenvolvimento de competências, conhecimentos e 

habilidades voltados para a elevação da sua trabalhabilidade e consequente inserção produtiva e geração de renda. 

As propostas deverão ser entregues até o dia 23/08/2022, das 08:00 até às 17:00, presencialmente na Sede da Fundação 
Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, situada na Av. São João, nº 473, 6º andar - Centro - São Paulo. 
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Prorrogação de prazo do edital nº 24/FPTEC/2022 no SEI 8110.2022/0000760-1 

ASSUNTO: prorrogação do chamamento público, objetivando a seleção de organização da sociedade civil, em conformidade 

com a Lei nº 13.019/2014 e com o Decreto Municipal nº 57.575/2016, interessada em celebrar Termo de Fomento, mediante 

as condições estabelecidas no Edital nº 24/FPTEC/2022 e seus anexos. 

A finalidade do presente chamamento público é a seleção de propostas apresentadas por Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs), sediadas ou com representação atuante e reconhecida no município de São Paulo, para a celebração de parceria com 

a Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, por meio da celebração de 1 (um) Termo de Fomento, com prazo 

de duração de 13 (treze) meses. 

O objeto do presente Edital é o fomento de projeto de qualificação profissional nas áreas conexas à Cadeia Gastronômica, 

por meio do uso de 08 cozinhas escolas públicas, localizadas nas zonas Norte e Sul, com vistas a possibilitar aos munícipes 

da cidade de São Paulo o desenvolvimento de competências, conhecimentos e habilidades voltados para a elevação da sua 

trabalhabilidade e consequente inserção produtiva e geração de renda. 
 

As propostas deverão ser entregues até o dia 23/08/2022, das 08:00 até às 17:00, presencialmente na Sede da Fundação 
Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, situada na Av. São João, nº 473, 6º andar - Centro - São Paulo. 

 

 

 

 


