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CARGO PERFIL 

Técnico Universitário Superior  Produtor Cultural  

NÍVEL 

INICIAL 

NÍVEL 

FINAL 
CÓDIGO ÁREA CARGA HORÁRIA  

I X  Administrativa 40 horas semanais 

DESCRIÇÃO SUCINTA 
 

Concebe, planeja, organiza e produz eventos e pesquisas na área cultural, assessorando o 

componente organizacional na formulação de políticas culturais.  

ATIVIDADES DO PERFIL 
 

 Acompanhar e colaborar com pesquisas desenvolvidas e apoiadas pelo componente 

organizacional, bem como elaborar pareceres conclusivos e prestar assessoria 

técnica a outros órgãos e equipes na formulação e execução de pesquisas; 

 Assessorar a direção na formulação de políticas culturais, em projetos propostos, 

inclusive por outros órgãos e equipes de trabalho, emitindo pareceres, elaborando 

relatórios e prestando informações; 

 Conceber, apoiar, promover e realizar pesquisas nas áreas de atuação do 

componente organizacional, identificando, sistematizando e analisando fontes de 

várias naturezas, para produzir conhecimento e subsidiar a elaboração de projetos 

pertinentes à área cultural; 

 Elaborar relatórios das atividades produzidas; 

 Enquadrar as ações culturais da Universidade nas leis de incentivo à cultura em 

nível municipal, estadual ou federal; 

 Identificar, analisar e fornecer dados para a sistematização de fontes de pesquisa, 

realizando levantamento de trabalhos existentes, contatando instituições e 

pesquisadores, para o estabelecimento de rede de informação e parcerias 

institucionais; 

 Levantar as necessidades operacionais da programação agendada nos espaços 

culturais da UERJ, garantindo sua viabilização, de forma a não comprometer os 

resultados dos trabalhos; 

 Organizar a planilha do evento descrevendo todas as ações para sua realização e seu 

bom desempenho; 

 Organizar e participar de congressos, colóquios, seminários e outros, como 

representante da componente organizacional, apresentando comunicações referentes 

à área de atuação, para difundir o conhecimento produzido; 

 Participar da formulação da política editorial da componente organizacional, 

elaborando e avaliando o conteúdo de produções de várias naturezas, contatando 

autores e instituições, acompanhando o processo de editoração, para a disseminação 

do conhecimento; 

 Participar de reuniões de produção com os responsáveis pelos eventos pautados nos 

espaços culturais da UERJ, indicando o quantitativo da equipe técnica envolvida, 

espaços a serem ocupados e material necessário à sua realização; 
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ATIVIDADES DO PERFIL (CONTINUAÇÃO) 

 Pesquisar, promover, divulgar, captar recursos e cuidar da interface entre a 

criação artística e a gerência administrativa na produção de eventos realizados 

nos espaços culturais da UERJ; 

 Planejar campanhas de captação de recursos junto a órgãos de fomento públicos 

e privados, em interface com as atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

cultura da universidade; 

 Planejar cronogramas de atividades para a viabilização dos projetos culturais, 

semestralmente; 

 Prestar assessoria técnica em projetos culturais, eventos e pesquisas apoiadas 

pela Instituição; 

 Produzir os eventos culturais promovidos pela UERJ; 

 Requisitar e controlar o material usado no setor; 

 Responsabilizar-se por meio de organização de planilha de produção, dos 

horários corretos de montagem/desmontagem, ensaio e apresentação de 

espetáculos e/ou eventos; 

 Supervisionar equipes de produção durante realização de eventos nos espaços 

culturais da UERJ; 

 Supervisionar os trabalhos executados pelo assistente de produção; 

 Zelar pela ordem e conservação do material e local de trabalho; 

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

complexidade. 

 

ESPECIFICAÇÃO(ÕES) DO PERFIL 
 

Escolaridade mínima 

Nível Superior em Produção Cultural 

 

Conselho profissional 

Registro profissional na DRT 
 

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

 
 

DATA DE CRIAÇÃO DO PERFIL 

AEDA 63/2014 em 17/10/2014 
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