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Radialista que é profissional tem DRT   

 
Radialistas sem o Registro Profissional é 

um bola fora do profissionalismo em nossa 

categoria. Se você ainda não tem DRT ou 

conhece alguém que não tem, fique 

sabendo que é obrigatório o prévio registro 

profissional para exercer a profissão, como 

determina a Lei do Radialista (Lei 6.615). 
 

O Registro profissional é a identificação 

dos profissionais de categorias 

regulamentadas por Lei Federal, que habilita o trabalhador exercer funções regulamentadas. No 
caso dos Radialistas foi apelidada de “DRT” pela categoria de forma errônea. O registro profissional de 
DRT, que nada mais é que abreviatura de Delegacia Regional do Trabalho. Tirar o Registro Profissional 
é identificar-se enquanto classe. É estar representado e se valer é ser reconhecido juridicamente. 
 

Como conseguir o Registro Profissional 
Existem três maneiras de se conseguir o Registro Profissional de Radialista. A primeira através de 
formação em curso superior de Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV. A segunda é fazer 
um dos cursos tecnólogos na área de comunicação com reconhecimento do Ministério da Educação e 
Cultura ou de um curso técnico na área de comunicação, com o mesmo reconhecimento. E a terceira e 
última condição é através de um Atestado de Capacitação Profissional emitido pelo Sindicato da 
categoria dos Radialistas, desde que sejam atendidos os critérios estabelecidos pela categoria, em sua 
plenária estadual. Os critérios encontram-se no site do Sindicato dos Radialistas para informação, bem 
como os procedimentos e documentos a ser juntados e entregues na entidade sindical para análise de 
uma comissão do Registro Profissional. 
 

Para exercer qualquer função regulamentada a Lei do Radialistas (lei 6.615 de 16/12/1978) determina 
que o trabalhador tenha registro profissional. Os trabalhadores que tem o DRT estão regularizados. 
Quem não tem está irregular. Nessa situação a empresa pode ser autuada e o trabalhador demitido 
por não ter a sua DRT.  
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Não seja um trabalhador irregular. Seja um radialista profissional. 
Procure seu Sindicato para regularização. 
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