EDITAL PARA PROVAS DE OBTENÇÃO DO REGISTRO
PROFISSIONAL
DRT – 2019/02
DATA: 24/08/2019- SÁBADO
LOCAL: Centro Coreográfico – Rua José Higino, 115 – Tijuca
(Junto ao Hipermercado Extra)
CANDIDATOS:
Poderão se inscrever todos os bailarinos ou dançarinos, residentes no Estado do Rio de
Janeiro, acima de 16 (dezesseis) anos, sendo que os menores de 18 (dezoito) anos deverão
ter a autorização do responsável, autorização de imagem e som e regulamento, assinados
pelo responsável e deverá ter a firma reconhecida em cartório.
A Prova para obtenção de registro é realizada em duas partes, sendo uma de Prova Teórica
e outra de Prova Prática, ambas ministradas no mesmo dia.
PROCEDIMENTOS:
Para realização da inscrição o Candidato deverá realizar:
1) Pré-Inscrição:
Preencher a ficha de pré-inscrição, baixar os anexos necessários do site www.spdrj.com.br,
(Contendo a documentação necessária para efetuar a inscrição).
- Xerox dos documentos de Identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de
residência atual em nome do próprio ou nome dos pais e 2 fotos 3x4);
- Regulamento (que deverá ser rubricado todas as folhas e a última página ser assinada
pelo candidato ou responsável legal e ter a firma reconhecida em cartório;
- Termo de Cessão de uso de Imagem e som para maior ou menor (que deverá ser
assinado pelo candidato ou pelo responsável legal e ter a firma reconhecida em cartório;
- Folha de rosto devidamente preenchida ( não é necessário ter firma reconhecida em
cartório);
- Termo de Autorização para Menor (que deverá ser assinado pelo candidato ou
responsável legal e ter a firma reconhecida em cartório.
- A Pré-Inscrição inicia-se em 08 (oito) de Julho a 07 (sete) de Agosto de 2019 pelo site.
2) Inscrição:
*O candidato deverá encaminhar ao SPDRJ (Sindicato dos Profissionais de Dança do Estado
do Rio de Janeiro), Avenida Presidente Vargas, nº 583 B, salas 2.206 e 2.207 – Centro - Rio
de Janeiro - RJ, pessoalmente ou via correio, toda a documentação assinada com firma
reconhecida e o comprovante com a taxa de inscrição quitada.
- A Inscrição inicia-se em 08 de Julho de 2019 e encerra-se no dia 09 de Agosto de 2019,
impreterivelmente na Sede do Sindicato.
- A documentação enviada por correio deverá ser através de SEDEX e com a data limite
de postagem de 07 de Agosto de 2019.
OBS: Os documentos não poderão ser escaneados.
3) Confirmação da Inscrição:
*A inscrição será confirmada via e-mail até o dia 21 (vinte e um) de Agosto no horário
comercial (de 9h às 18h), após a verificação da documentação completa e taxa de inscrição
quitada.
- Se até a data limite a inscrição não for confirmada via e-mail o candidato deverá entrar
em contato com SPDRJ através dos telefones (21) 2224-5913 e 2531-7541.

