
CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

CONTRATO N.º (numeração do contrato)

Pelo presente Instrumento de Contrato de Trabalho entre (João da Silva) estabelecido na (rua, 

n,º), no bairro, cidade, estado, CEP, Inscrita no CNPJ/CPF do Ministério da Fazenda sob n.º, 

Cadastrado no Ministério do Trabalho sob Cartão de Contratante n.º, doravante denominado 

CONTRATANTE, e Maria da Silva, brasileira, solteira, residente e domiciliada nesta cidade de 

(Cidade), estado do (Estado), na rua, n.º, bairro, CEP, portadora da CTPS n.º, série, CPF n.º , 

portadora do registro profissional de n.º, doravante denominada CONTRATADA, ficou justo e 

contratado o seguinte:

CLÁUSULAS

PRIMEIRA – O CONTRATADO obriga-se a prestar  seus serviços profissionais de (função) 

durante  o  período  de  vigência  deste  contrato,  prestando  seus  serviços  COM/SEM 

exclusividade.

SEGUNGA –  O  prazo  do  presente  contrato  é  de  00  dias,  começado  em  (dd/mm/aa)  e 

terminando em (dd/mm/aa).

TERCEIRA – A remuneração total será de R$ (valor total), a ser pago em (parcelas com valores 

e datas do pagamento).

QUARTA – O CONTRATADO, por força deste contrato,  desempenhará a suas funções no 

(Espetáculo).

QUINTA – O CONTRATADO atuará no (Espaço).

SEXTA – O CONTRATADO se obriga a prestar seus serviços das (hora de início e fim).

SÉTIMA –  O  CONTRATADO  terá  direito  a  uma  folga  semanal  remunerada  aos  (dia  da 

semana).

OITAVA –  O  CONTRATANTE  se  obriga  a  pagar  ao  CONTRATADO,  quando  para  o 

desempenho  dos  seus  serviços  for  necessário  viajar,  as  despesas  de  transporte  e  de 

alimentação e hospedagem, até o respectivo retorno.

CLÁUSULAS ESPECIAIS

PRIMEIRA – Em caso de rescisão, provocada por qualquer uma das partes, aplicar-se-ão os 

artigos 479 e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Este  contrato  de  trabalho,  elaborado  em  04  (quatro)  vias,  e  redigido  conforme  com  os 

dispositivos da Portaria n.º 3405, 25/10/78, do Ministério do Trabalho, e vai assinado pelas 

partes  contratantes  e  visado pelo Sindicato  ou Federação respectiva  (Lei  n.º  6533),  sendo 

válido para todos os efeitos da legislação trabalhista em vigor.

Curitiba, dia, mês, ano.

______________________________
CONTRATANTE

_______________________________
CONTRATADO


