
  
 
 
 
 

 
 
 

Outubro/202 

 Profissional de Rádio e TV só com Registro Profissional 

Na próxima terça e quarta-feira (dias 19 e 20 de outubro) o Sindicato dos Radialistas estará 
fazendo a campanha de regularização profissional para os trabalhadores da ESPN, FOX e Disney.  

 

 

A categoria dos 
trabalhadores de Rádio e TV, conhecida 
como Radialistas, têm diversas funções 
regulamentadas em que há necessidade do 
prévio registro profissional para trabalhar 
na área. Sem o registro profissional, o 
radialista está irregular e pode prejudica-lo 
em sua permanência na categoria.  O 
exercício ilegal da profissão de radialista é 
crime. 

 
Visando a regularização 

profissional dos trabalhadores do grupo 
Disney, ESPN e Fox, o Sindicato dos 
Radialistas estará dentro da empresa a 
orientar os trabalhadores e encaminhar os 
requerimentos para regularização 
profissional, junto ao Sindicato. Observe os 
documentos necessários, descritos acima e 
traga para ser apresentado ao 
representante do Sindicato. 

 

Fique sócio do Sindicato 
Aproveite a oportunidade e sindicalize-se, ao fazer encaminhamento de sua documentação. Além de fazer seu 
Sindicato forte e independente de patrões e governo, você estará isento da taxa, para solicitar o seu Atestado de 
Capacitação Profissional.  

 

Venha para o Sindicato, para garantir a defesa de seu salário e seu emprego.  
Sindicalize-se! 

NENHUM DIREITO A MENOS RUMO A NOVAS CONQUISTAS 
Sindicato dos Radialistas no estado de São Paulo 

Rua Conselheiro Ramalho n. 992 Bela Vista – São Paulo – SP 11 3145 9999 www.radialistasp.org.br 

Documentos necessários para solicitar o 
Atestado de Capacitação Profissional: 

 

Originais e cópias - RG, CPF ou CNH (Carteira 
de Habilitação); - Carteira de Trabalho 

Atualizada (apresentar páginas da foto e verso 
(qualificação civil, páginas dos registros das 

empresas que trabalhou ou trabalha, página da 
Contribuição Sindical, páginas das alterações 

de salário, anotações de férias, páginas do 
FGTS e as páginas das anotações gerais (caso 

possua mais de uma carteira de trabalho, 
deverá apresentar todas as vias); - Três últimos 
holerites; - PIS, Cartão Cidadão ou Extrato do 

FGTS; - Comprovante de Escolaridade 
(diploma, histórico escolar ou declaração de 

conclusão do ensino médio). - Comprovante de 
endereço em nome do requerente. 

 

http://www.radialistasp.org.br/


 
Se você acha que o Sindicato pode fazer 

mais, é verdade. 

Podemos fazer mais, juntos. 

Juntos somos fortes. 

Sindicalize-se! 
Traga sua carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de endereço 


