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CARGO PERFIL 

Técnico Universitário I Assistente em Artes/Produção Cultural  

NÍVEL 

INICIAL 

NÍVEL 

FINAL 
CÓDIGO ÁREA CARGA HORÁRIA  

I X  Administrativa 40 horas semanais 

DESCRIÇÃO SUCINTA 
 

Auxilia o Produtor Cultural no desenvolvimento de projetos culturais e na produção de 

eventos realizados nos espaços culturais da UERJ. 

ATIVIDADES DO PERFIL 
 

 Acompanhar a execução da planilha de produção organizada pelo produtor cultural 

nas fases de pré-produção e produção de eventos; 

 Acompanhar a organização das etapas de montagem, recepção dos artistas e público 

e desmontagem de eventos realizados nos espaços culturais da UERJ; 

 Atende às demandas operacionais para realização de eventos nos espaços culturais 

da UERJ; 

 Auxiliar na pesquisa, promoção, divulgação e captação de recursos na produção de 

eventos realizados nos espaços culturais da UERJ; 

 Coordenar as atividades de distribuição de senhas para controle de entrada de 

público; 

 Levantar dados para elaboração de relatórios das atividades produzidas; 

 Manter organizado o arquivo de memória de eventos composto por peças gráficas e 

audiovisuais; 

 Planejar, acompanhar e executar, sob a orientação do produtor cultural, os 

cronogramas de atividades para a viabilização dos projetos semestralmente; 

 Prestar informações básicas sobre o funcionamento dos espaços culturais da UERJ, 

quando solicitado por terceiros; 

 Realizar levantamento de preços e de empresas credenciadas a prestação de serviços 

necessários à produção dos eventos; 

 Zelar pela conservação do material sob sua responsabilidade e pela ordem do local 

de trabalho; 

 Executar outras atividades correlatas às acima expostas, de igual nível de 

complexidade. 
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ATIVIDADES DO PERFIL (CONTINUAÇÃO) 

 

ESPECIFICAÇÃO(ÕES) DO PERFIL 
 

ESCOLARIDADE MÍNIMA 

Nível Médio 

 

CONSELHO PROFISSIONAL 

Registro Profissional na DRT 
 

CURSO(S) DE FORMAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO NECESSÁRIA / DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA 

Curso de Qualificação/Habilitação na área de Produção Cultural ou Produção de Eventos 
 

DATA DE CRIAÇÃO DO PERFIL 

AEDA 63/2014 em 17/10/2014 

 

DATA DE EXTINÇÃO 

 
 

INFORMAÇÃO(ÕES) ADICIONAL(IS) 

 


