
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
============================================

   Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho, a empresa
EMPRESA EXEMPLO LTDA com sede na PARAIBA, inscrita no CNPJ sob Nº
22.222.222/0001-91, denominada a seguir EMPREGADORA, e o Sr.(a) PEDRO SILVA,
domiciliado na GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA, , , cidade de -SC, portador do
CTPS Nº: 1234 série 001, doravante designado EMPREGADO, celebram o presente
Contrato de Trabalho, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas
cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

1º. O EMPREGADO prestará serviços para a EMPRESA nas funções de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO bem como outros que venham a ser objetos de cartas, comunicados ou
ordens, dentro da natureza de seu cargo.

2º. O local de trabalho será PARAIBA, 1, PROSPERA, CRICIUMA-SC, podendo, no
entanto, ser transferido para qualquer  outro ponto do País se necessário.

3º. O horário de trabalho será das: Inicio do Expediente: 08:00, Saída para
Intervalo: 12:00, Entrada Intervalo: 13:30 e Final do Expediente: 18:00 sendo que
tal horário poderá ser alterado, quantas vezes se fizeram necessária, para
qualquer outro horário, inclusive do dia para a noite e vice-versa.

4º. Pela prestação de serviços, o EMPREGADO perceberá a remuneração de: R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais ) por Mês.

5º. O EMPREGADO reembolsará a EMPRESA de todos os prejuízos que vier a lhe causar
por dolo, imprudência, impericia ou negligência no desempenho de suas funções.

6º. A vigência deste contrato será pelo prazo de 30 (trinta ) dias, com inicio
em: 25/05/2022 e término em: 23/06/2022.

7º. As partes asseguram, entre si, o direito reciproco de rescisão, a qualquer
momento, deste contrato, aplicando-se à parte que exercer tal direito os
principios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, consoante
o artigo 481 da CTL.

E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas, em
duas vias de igual teor, uma das quais será entregue ao EMPREGADO.

CRICIUMA, 25 Maio de 2022.



CRICIUMA, 25 Maio de 2022.
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