BANCA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
BAILARINOS
2107
CURITIBA

REALIZAÇÃO

SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS
DE DIVERSÃO NO ESTADO DO PARANÁ

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 32 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.

REGULA E DISCIPLINA O EXAME DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE
BAILARINOS PARA O ANO DE 2107.

O SATED – PR, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 6.533/78,
regulamentada pelo Decreto Lei 82.385/78 através de seu artigo 12 e
atendendo aos critérios estabelecidos em Assembleia Geral para expedição de
Atestado de Capacitação Profissional para fins de obtenção de registro
profissional junto à superintendência Regional do Trabalho e emprego/SRTE,
na Habilitação de Artista, na função de Bailarino (a), RESOLVE comunicar
que o Exame de Capacitação Profissional para a função citada será
realizada no dia 29 de novembro de 2017.

TERÃO DIREITO A INSCRIÇÃO OS CANDITATOS A BANCA DE
BAILARINO QUE APRESENTAREM:
Comprovação de residência no estado do Paraná, no mínimo há (06) seis
meses;
Apresentação de certificado de conclusão de Ensino Médio ou Superior. Os
portadores de Registro Profissional PROVISÓRIO na função de
Bailarino/Dançarino. Currículo com certificados de cursos e comprovantes de
trabalhos realizados. Os candidatos que não comparecerem no horário e data
marcada serão desclassificados sem direito a restituição da taxa de
inscrição.
Os candidatos inscritos deverão comparecer com meia hora de antecedência do
horário marcado para o início das atividades:
Qualquer impedimento só poderá ser justificado mediante atestado
comprobatório de saúde e/ou outras causas emergenciais.
Os candidatos (as) deverão se apresentar com roupa adequada às aulas
práticas coletivas e solos. No caso das modalidades Ballet Clássico (malha e
sapatilhas de meia ponta e ponta) e Dança Contemporânea (moletom, meias,
etc.).

A Banca examinadora será composta, de 03 (três) profissionais de notória
competência nas modalidades de ballet clássico e dança contemporânea.

O calendário de pré-inscrição, inscrição e provas será estabelecido por
membros da Diretoria do SATED-PR.

ATENÇÃO:
SÓ SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO E-MAIL:
bancaballetcwb@gmail.com.

A referida Banca obedecerá às seguintes etapas:

PRÉ-INSCRIÇÃO:
DE 23 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2017.
Deverá ser feita, somente pelo e-mail acima, não será aceita de nenhuma
outra forma.
No assunto do e-mail deverá constar Banca de Dança (com especificação da
modalidade.)
Só serão analisados os e-mails enviados pelo candidato, em que conste seu
nome, conforme seu RG; não serão aceitos apelidos ou nomes artísticos, nem
e-mails enviados por terceiros; ou com (02) duas ou mais pessoas fazendo
inscrição no mesmo e-mail.
Da documentação: deverá vir em arquivo digital formato PDF, (abra um
editor de texto de sua preferência, cole os arquivos no sentido de leitura e
visualização, aplique seu currículo. Após converta para PDF), com os
seguintes documentos: RG, CPF, ou CNH, comprovante de residência,
certificado de conclusão do Ensino Médio ou Superior. Incluindo a
documentação de comprovação conforme descrito no Direito a Inscrição,
nessa Normativa. Ficha de Inscrição devidamente preenchida, encontrada
no site do SATED/PR

Endereço:http://satedpr.org.br

– página inicial, menu lateral,

downloads, Ficha Cadastro para Banca de Bailarino.

ATENÇÃO: VERIFIQUEM TODOS OS DOCUMENTOS PEDIDOS E ENVIEM
A PRÉ- INSCRIÇÃO CORRETAMENTE, O NÃO ENVIO DE QUALQUER DOS
ITENS SOLICITADOS, IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO
DA PRÉ-INSCRIÇÃO.

DA INSCRIÇÃO:
DEVERÁ SER FEITA DE 06 A 20 DE NOVEMBRO DE 2017.
Após a pré-inscrição ser aprovada, do que os candidatos serão comunicados
pela página do Facebook, pelo site do SATED e por e-mail, o candidato deverá
fazer sua inscrição, realizando depósito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
na Caixa Econômica Federal, Banco N° 104, Operação 003, Agencia Nº 1525,
Conta Corrente Nº 229-3, em nome de SATED Paraná CNPJ 77.374.619/000190.

O comprovante de pagamento deverá ser escaneado e enviado
para o mesmo e-mail onde foi feita a pré-inscrição.

Da prova: será realizada dia 29 de Novembro de 2017.
LOCAL: TEATRO GUAIRA - SALA DO BTG.

DAS PROVAS PRÁTICAS E TEÓRICA:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO / CRONOGRAMA
1-PALESTRA COM PRESENÇA OBRIGATÓRIA – INÍCIO ÀS 18 HORAS,
PARA TODOS OS PARTICIPANTES DA BANCA.

2- BALLET CLÁSSICO –INÍCIO ÀS 19 HORAS.
Aula coletiva (barra e centro) para avaliação de conhecimento de técnicas de
ballet Clássico com sapatilhas de meia ponta e ponta.
2- DANÇA CONTEMPORÂNEA – INÍCIO ÀS 21 HORAS.
Aula coletiva para avaliação de conhecimento de técnicas de Dança
Contemporânea.
Improvisação individual com temas dados pela Banca na hora do teste.
Apresentação de solo de até 2 minutos.

A avaliação será por apto ou não apto ao DRT.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:

•

A ausência na prova prática e palestra eliminará o candidato à
realização da banca, salvo justificativa por motivos de saúde,
devidamente comprovadas.

•

Os candidatos não terão direito à restituição da taxa de
inscrição paga, nem a bonificação da mesma em futuras bancas.

•

O edital de composição da Banca Examinadora será divulgado
no dia da prova prática.

•

Esta instrução Normativa entrará em vigor na data de sua divulgação

NÃO SERÁ PERMITIDA A PRESENÇA DE PESSOAS
ESTRANHAS NA BANCA, somente os candidatos
(as) inscritos, integrantes da Comissão Julgadora e a
equipe organizadora do EXAME.

