
  

 

Através Análise Curricular
Online/Prova Online 2021

 

 

PARA 
OBTENÇÃO
DE REGISTRO
PROFISSIONAL

TUTORIAL 



 

 

Reunir os
documentos de

inscrição,
independente da

forma de avaliação.

 

PASSO 1

 

(Originais digitalizados somente em pdf,
fotos não serão aceitas)
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CPF - Arquivo digitalizado
RG - Frente e verso  a serem digitalizados em
pdf único.
Carteira de trabalho - Frente e verso  a
serem digitalizados separadamente. Informar
caso seja carteira digital (enviar a página com
as devidas informações da mesma)
1 foto de rosto de boa qualidade
1 foto de corpo inteiro de boa qualidade
Comprovante de residência - atual em
nome do próprio ou nome dos pais
Regulamento e termo de imagem e voz que
estão no site, datados, assinados e
digitalizados.
Termo de menor (para menores de idade a
partir 16 anos)

 

 Documentos para inscrição
(Originais digitalizados somente em pdf,

fotos não serão aceitas)
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Regulamento
Termo de Uso de Imagem e Voz - Para maiores de
idade a partir de 18 anos e para menores de idade a
partir de 16 anos
Termo de menor (autorização a ser assinada pelo
responsável)

Baixar os seguintes documentos no site:

Para baixar acesse o link:
https://spdrj.com.br/inscricao/prova-para-obtencao-
de-registro-profissional-em-artista-bailarino-
dancarino-2021-novo-formato-copia/

Após isso deverá imprimir, preencher os dados
solicitados, assinar e digitalizar separadamente cada
documento.

 

 Documentos para inscrição
(Originais digitalizados somente em pdf,

fotos não serão aceitas)
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https://spdrj.com.br/inscricao/prova-para-obtencao-de-registro-profissional-em-artista-bailarino-dancarino-2021-novo-formato-copia/


 
Escolher a forma de avaliação

1 - ANÁLISE CURRICULAR ONLINE: 
Quando o candidato possui comprovação de
trabalho ou já tenha trabalhado com a Dança.

2 - PROVA ONLINE: 
Quando o candidato é apenas estudante ou está
se formando ou recém formado por alguma
Instituição.
IMPORTANTE – Este processo é para todos os
candidatos que não possuem, nenhuma
comprovação de trabalho.

 

PASSO 2
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 Carteira de Trabalho assinada ou;

 Declarações da Empresa que ministra aulas de dança 
 contratado como artista em papel timbrado e CNPJ
(neste momento de Pandemia não será necessário
reconhecimento de firma em cartório) ou;

 Recibos de pagamentos com a logomarca da empresa
ou papel timbrado;

 Certificados de cursos e/ou workshops
(DIGITALIZADOS)

 

 
Documentos de comprovação profissional  
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(Originais digitalizados somente em pdf,
fotos não serão aceitas)

1 - ANÁLISE CURRICULAR
ONLINE



FOTOS (trabalhos realizados e relacionados no currículo
de dança) – anexo (limite máximo de 5 fotos). Para agrupar
imagens em PDF, acesse o link
https:www.ilovepdf.com/pt

VÍDEOS (enviar em anexo) de trabalhos realizados da
modalidade que o solicita o registro – É necessário que
seja enviado vídeos sobre os trabalhos relacionados no
currículo de dança no qual o requerente esteja dançando
ou coreografando. Dê preferências a vídeos de solo, se
não, envie-nos especificações de como lhe identificar no
vídeo. (NÃO PODEM SER ENVIADOS POR APLICATIVOS)
limite máximo de 2 vídeos (que sejam relevantes para
avaliação) ou 5 links no e-mail.
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Mídias para envio

1 - ANÁLISE CURRICULAR
ONLINE

https://www.ilovepdf.com/pt


VIDEO AULA – (enviar link do You Tube com
modo de privacidade “não listado”). Essa
aula deverá ter no mínimo de 40 (quarenta)
minutos e no máximo 1 (uma) hora e 30 (trinta)
minutos.
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Mídias para envio
2 - PROVA ONLINE

Importante 
 A documentação para inscrição nas

páginas 2 e 3 são necessárias para ambas
formas de avaliação.



 

 

Deverá o candidato ter
no mínimo 3 meses

consecutivos de
atividades profissionais

na Dança.

IMPORTANTE!
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Para dar entrada no

procedimento, o candidato
precisa estar com a

documentação completa e a
mesma deverá ser enviada pelo

email provas@spdrj.com.br . 

Atenção!
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Fazer a inscrição

Acesse o link
 https://spdrj.com.br/inscricao/prova-para-obtencao-de-registro-profissional-
em-artista-bailarino-dancarino-2021-novo-formato-copia/

E preencha a ficha de inscrição que
consta no site, informando os seguintes dados:
Nome Completo, Nome Artístico, Nome do pai, Nome da mãe, Idade,
Data de Nascimento, Categoria (Art. Bailarino ou Art. Dançarino), Modalidade, 
Formato de inscrição (Análise Curricular ou Prova Online),
Email, Telefone (DDD e nº), Celular (DDD e nº),
Endereço (Rua, nº e complemento), Bairro, Cidade, Natural do Estado, CEP, 
CPF, Identidade (Somente Números), Nome do Orgão Expedidor, 
Data de expedição, Carteira de Trabalho, Número de Série, 
Data de expedição da Carteira de Trabalho, Informar se possui deficiência
e qual, Informar também se há alguma necessidade específica.

                             Por fim clique em "COMPRAR"

 

PASSO 3
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https://spdrj.com.br/inscricao/prova-para-obtencao-de-registro-profissional-em-artista-bailarino-dancarino-2021-novo-formato-copia/


 
 

OBSERVAÇÃO 

Ballet Clássico
Jazz

Dança Moderna
Dança

Contemporânea

Sapateado, Dança de Salão,
Danças Urbanas, Passinho, Dança
Charme, Dança Flamenca, Dança
Matrizes Africanas, Dança Show,

Dança Cigana, Pole Dance, Danças
Étnicas (Dança do Ventre, Clássico

Oriental,Tribal e Folclore Árabe),
Ritmos, Danças do Carnaval e 

 Acessibilidade Cultural

1-Artista Bailarino        2-Artista Dançarino
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AS CATEGORIAS SÃO:

COM AS
MODALIDADES:



 
Você será redirecionado para uma

nova página. Clique em "CONCLUIR COMPRA".
 

Na página seguinte preencha seus dados para
emitir a Guia de Pagamento. 

 
Coloque exatamente como na ficha de inscrição.

O símbolo de "  " são para dados obrigatórios. 
 

Escolha as formas de pagamento entre: boleto,
que será enviado para seu email ou pelo

PagSeguro que será cobrado no seu cartão de
crédito.

Clique em "FINALIZAR COMPRA"
 
 

PASSO 4

*
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Após a inscrição no site e
pagamento,

 envie toda documentação exigida 
de análise/prova pelo email de 

provas@spdrj.com.br

PASSO 5
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Após a realização de todo o procedimento acima a
Coordenação de Provas estará dando entrada ao processo
juntamente com a Comissão Artística para a análise de todo
o material enviado.
No momento não estipulamos prazos de entrega de
resultados devido a grande demanda que estamos tendo
neste formato de avaliação, mas informamos desde já que
todos os candidatos sejam eles APROVADOS ou
REPROVADOS, receberão seus respectivos resultados pelo
e-mail cadastrado no ato da inscrição.
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PASSO 6
Fase de análise



 

 
Após o pagamento da taxa o

candidato terá um prazo máximo
de 7 dias corridos para o envio de
todo o material necessário como

consta no item 3 do
regulamento, caso o

candidato perca o prazo, o
mesmo não será avaliado e não

será restituído o valor pago.

Atenção!
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A Inscrição apenas será
validada mediante o envio

de todo o material solicitado
e taxa paga.

Atenção!
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Caso a Comissão Artística sinalize alguma

pendência ao material enviado,
entraremos em contato e solicitaremos

que o candidato cumpra com a exigência
no prazo de 7 dias corridos, para uma nova

avaliação sem custo.
As análises serão de responsabilidade do
Sindicato dos Profissionais de Dança do

Estado do Rio de Janeiro.

IMPORTANTE
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O resultado será enviado pelo seu e-mail

assim que finalizada a análise dos 
documentos enviados.

Pedimos que aguarde o retorno da equipe e
caso precise entre em contato pelo email

provas@spdrj.com.br
OBS.: Caso não entregue sua documentação
até a data limite perderá o valor da inscrição

paga.
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IMPORTANTE



 
Para os aprovados

Se aprovado, será gerado o boleto de taxa
administrativa no valor de R$260,00

(Duzentos e sessenta reais), que também
poderá ser pago via cartão. Em caso de

dúvidas entre em contato através de nossos
canais: (021)98478-1944 (de segunda a sexta

de 10h às 17h) ou
recadastramento@spdrj.com.br

 

PASSO 7
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Para os aprovados

atestado
requerimento 

Após o pagamento do boleto da taxa administrativa,
faremos o envio por e-mail dos documentos abaixo:

Devem ser assinados pelo artista e digitalizados  em
PDFs separados para darmos entrada no processo
eletrônico no ME (Secretaria doTrabalho). Este serviço
será totalmente online e de responsabilidade do Sindicato,
feito sempre pelo e-mail de recadastramento:
recadastramento@spdrj.com.br

 

PASSO 8
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Para os aprovados

Os documentos deverão ser assinados
conforma a assinatura do RG. Na
divergência de assinaturas o processo
poderá ser indeferido pelo Ministério da
Economia (Secretaria do Trabalho).
Esse processo será feito sempre pelo e-
mail de recadastramento:
recadastramento@spdrj.com.br 
Assim que os documentos forem
recebidos pelo SPDRJ será dado entrada
no processo eletrônico para obtenção do
registro profissional.

 

 

ATENÇÃO
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Para os aprovados

O prazo para emissão do registro
profissional é de 15 dias úteis, e
assim que for emitido enviaremos
o cartão do registro profissional
para o e-mail cadastrado.

 

ATENÇÃO
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Para os aprovados

Após a realização do processo acima,
a carteira estará pronta no prazo de 30
(trinta) dias úteis após a emissão do

registro profissional e será avisado por
e-mail o dia da chegada da mesma na

Sede, e o dia da postagem nos correios
para o endereço de cadastro.

 

PASSO 9
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 IMPORTANTE
O Candidato que não efetuar o
pagamento da taxa administrativa no
prazo estipulado no boleto, terá que
solicitar uma segunda via no valor de
R$260,00 (Duzentos e Sessenta Reais) e
mais um boleto de 2ª Via de Documento
no valor de R$100,00 (Cem Reais),
totalizando um custo de R$360,00
(Trezentos e Sessenta Reais), no prazo
máximo de 30 dias corridos.
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POR ISSO SE ATENTE
AOS PRAZOS!



 
Agora você é um artista 

regularizado!

 

PARABÉNS!

 
Acesse nosso site e conheça os descontos e 

benefícios para associados!

@spdrj

Spdrj Rio de Janeiro

Sindicato da Dança do RJ 

E se você seguiu todos esses passos...

Nos siga nas redes sociais!

www.spdrj.com.br


