PROVA PRÁTICA E TEÓRICA PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL EM
ARTISTA BAILARINO OU ARTISTA DANÇARINO COM OU SEM DEFICIÊNCIA
I – INTRODUÇÃO
Prezado(a) Candidato(a)
Neste espaço, você encontrará as informações necessárias à prestação da prova
para a obtenção do registro profissional em artista bailarino ou dançarino. Leia
atentamente para saber se você está em situação de prestar prova para a
obtenção do registro. Em caso afirmativo, proceda ao preenchimento do
formulário próprio, disponibilizado pelo SPDRJ.
A avaliação constará de prova prática e prova teórica com 04 (quatro) questões
de múltipla escolha, com e somente uma opção correta e 01 (uma) questão
discursiva. A prova teórica terá duração de 20 minutos e a prova prática de 1
hora e 30 minutos.
II – INSCRIÇÃO
As cópias dos documentos necessários deverão ser entregues a Sede do SPDRJ,
impreterivelmente até o dia 01 (primeiro) de novembro de 2019 na Sede, ou via
correio vale a data da postagem, até o dia 30 (trinta) de outubro de 2019.
Endereço da Sede do SPDRJ: Av. Presidente Vargas, 583 B – Salas 2.206 e 2.207 –
Centro - CEP: 20.071-003 – Rio de Janeiro – RJ.
O direito de imagem, termo de autorização para menor e o regulamento deverão
ter a assinatura com firma reconhecida e todas as folhas rubricadas, em somente
a via que será entregue ao Sindicato.

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
Favor assinalar na relação abaixo os documentos enviados ao SPDRJ para prova
de registro profissional.
REQUISITOS BÁSICOS
2 fotos 3 x 4 (atuais)
Xerox da Identidade (frente e verso) Não será aceito protocolo.
Xerox do CPF
Xerox da Carteira de Trabalho (onde contém a foto e o verso) Não será
aceito protocolo.
Xerox do comprovante de residência atual em nome do próprio ou nome dos
pais (luz, água, telefone ou gás), caso diferente deste apresentar declaração de
próprio punho, com firma reconhecida em cartório do proprietário do imóvel;
Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição (Xerox)
Regulamento da prova rubricado, assinado e com firma reconhecida;
Direito de Imagem e voz assinado e com firma reconhecida;
Termo de autorização para menor de idade assinado e com firma reconhecida.
Obs: Menores de 18 anos terão seu regulamento, direito de imagem e voz e
autorização assinados por seu representante legal.

Data : _____ / _____ /_____

_________________________________________
Assinatura do Candidato

(Estes documentos serão arquivados no SPDRJ e caso haja aprovação do
candidato os mesmos serão utilizados para a confecção do atestado de
capacitação).

