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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 
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empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – CONCEITO DE DEPARTAMENTO PESSOAL  

 
     “Sempre trate os seus empregados 

 exatamente como você gostaria que  

eles tratássemos seus melhores clientes.”  

Stephen R. Covey. 

 

1.1. DEPARTAMENTO PESSOAL 
 

O Departamento Pessoal é um subsistema da área de Recursos 

Humanos, e têm como principal propósito  a operacionalidade  e execução  das 

seguintes atividades de gerenciamento do quadro de pessoal, ativo e inativo, 

de toda a parte burocrática, tais como documentos e orientação dosa 

processos de admissão, demissão, folha de pagamento,  atualização cadastral, 

encaminhamento para exames de rotinas e demissionais,  afastamentos,  

concessão de licenças, férias,  vale transporte,   vale alimentação,   

acompanhamento em ações trabalhistas, enfim  cuida exclusivamente  de 

rotinas burocráticas importantes  pois  faz cumprir a Legislação  Trabalhista.    

Diante das grandes mudanças no cenário mundial este departamento 

nem sempre está dentro das empresas, pois pode ser terceirizado, tornando o 

profissional de departamento pessoal um parceiro da empresa, uma vez que   

deve colaborar na quantificação e qualificação do capital intelectual, dentro ou 

fora da organização.  

Segundo a Person Education do Brasil (2010), o processo de 

Administração de Recursos Humanos – ARH, atua de forma estratégica na 

organização, e não simplesmente cuidando da rotinas do departamento  
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1.2. FINALIDADE DO DEPARTAMENTO PESSOAL 
 

O profissional desta área tem um papel extremamente importante dentro 

da empresa, pois é o elo integrador entre as atividades da empresa e os 

órgãos fiscalizadores, para isso o profissional deve interpretar leis e normas 

além de divulga-las e fazer cumprir, também fornece informações tanto à 

diretoria da empresa como para os órgãos de fiscalização. 

Algumas funções básicas deste setor são admissão de funcionários, 

controle de presença, treinamento e desenvolvimento, compensação e 

desligamento, cuidando do vínculo empregatício, cálculos de folha de 

pagamento, férias, 13° salário, rescisão, jornada de trabalho, isto é desde a 

anuncio de uma vaga até o desligamento do colaborador, estando sempre 

atualizado sobre a Legislação Trabalhista e Previdenciária, e Dissídios 

Coletivos. 

 Outra rotina do setor de administração de pessoal é o controle de 

frequência diário, efetuando os cálculos de salários, impostos, benefícios e 

outros adicionais previstos em contrato e legislação e efetuar o pagamento 

desses valores. Este setor de administração de pessoal também é responsável 

pelo desligamento de funcionários da empresa, calculando valores de rescisão, 

além da representatividade da empresa junto a órgãos da Justiça do Trabalho 

ou a sindicatos, entre outros. 

1.3. ÓRGÃOS FISCALIZADORES 
          

 Toda empresa está diariamente sujeita a fiscalização de órgãos 

governamentais e suas consequentes punições (multas ou Interdições) quando 

houver irregularidades, as fiscalizações quando acontecem devem ter sempre 

acesso a apresentação obrigatória de documentos, prazos estipulados ou de 

forma imediata. 
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São os órgãos fiscalizadores do departamento de pessoal: 

 Ministério do trabalho por meio de suas Delegacias Regionais do Trabalho; 

 Ministério da Previdência Social; 

 Conselho Curador do FGTS; 

 Vigilância Sanitária (Segurança e Saúde do Trabalhador). 

 

1.4. ÉTICA PROFISSIONAL 
 

 Ética vem da palavra de origem grega (éthos), que significa propriedade 

do caráter. Ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, é procedendo 

bem, não prejudicando a ninguém. Diz-se ético aquele que é cumpre os valores 

estabelecidos pela sociedade ou organizações em que se vive. 

 A Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a 

consciência dos profissionais, representando as ações sua conduta, sendo o 

profissional com ética profissional aquele que cumpre todas as atividades de 

sua profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo seu 

grupo de trabalho.  

 Cada profissão tem seu próprio código de ética, variando conforme as 

diferentes áreas de atuação, mas há elementos da ética profissional que são 

universais e aplicáveis a qualquer atividade profissional, assim como a 

honestidade, responsabilidade, competência, entre outras. 

 O cuidado e zelo com as informações de seu setor é característica 

principal de todo profissional, assim sendo o profissional de setor de pessoal 

deve sempre: 

 Atender bem aos seus clientes internos e externos, mantendo a 

harmonia; 

 Não divulgar informações do setor ou informações confidenciais; 

 Garantir agilidade e qualidade das ações em tempo hábil; 

 Trabalhar de acordo com a legislação trabalhista. 
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                 UNIDADE II – ADMISSÃO DE PESSOAL 

 

2.1. NOÇÕES DE RECRUTAMENTO 
  

 O serviço de recrutamento de pessoal normalmente é feito pelo 

departamento de recrutamento e seleção, não é uma atribuição direta do setor 

de pessoal, mas em muitas empresas pela falta de uma estrutura organizada 

do setor de Recursos Humanos, acaba por fazendo este trabalho. 

 

Conceitos de Recrutamento: 

 

Recrutamento - Sílvia (2013) afirma que o recrutamento é uma forma da 

empresa fazer o mercado ter conhecimento de suas vagas de empregos e 

quais são os requisitos necessários para preenchê-las. Ele é repleto de ações 

que cria nos candidatos à vaga uma expectativa de ser o dono dessa vaga, ou 

seja, vendo essa como uma oportunidade.   

 

Recrutamento interno - o próprio nome já diz, é o recrutamento feito dentro da 

organização, onde existe a busca de profissionais internamente para ocupar 

outros cargos. 

 

Recrutamento externo - é a busca de pessoas disponíveis para o mercado de 

trabalho e que possam ser contratadas. 

 

Seleção - que esse processo, tem por finalidade identificar e avaliar as 

qualidades do candidato, aquele que foi recrutado, a ideia geral desses 

processos é encontrar a pessoa certa para ocupar o cargo em aberto. 
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Empresa: Recursos Humanos                   
Recrutamento e Seleção

Ficha de Solicitação de Emprego 

Data: Cargo desejado: Pretensão salarial: 

Nome completo: Telefone contato: 

Data nascimento: Naturalidade:

Idade: Altura:
Endereço completo: Rua Bairro: Cidade:__________  Estado:         Cep:   
Nome do Pai:
Nome da Mãe:

Estado civi l: Nº de fi lhos: Conjuge:
Tem algum parente ou amigo trabalhando na empresa?   

DOCUMENTOS

Carteira de trabalho no:                                         Série:
RG:                                               Emissor:                                                      Data expedição: CPF:

PIS: Título eleitor:                             Seção:                                                         Zona:
CNH                                                  Categoria: Tempo:
Gráu de instrução:

1. Empresa: Cargo:

Período: Motivo da Saída:

2. Empresa: Cargo:

Período: Motivo da Saída:

3. Empresa: Cargo:

Período: Motivo da Saída:

Fumante? (    ) Sim     (    ) Não. 

Disponibi lidade para início imediato? (    ) Sim     (    ) Não. 

Aceita trabalhar em regime de escala? (    ) Sim     (    ) Não. Porque?

Aceita trabalhar sábados, domingos e feriados?  (    ) Sim     (    ) Não. Porque?

Declaro que as informações, acima citadas representão expressões da verdade.

DADOS PESSOAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

(    ) Sim     (    ) Não.     Quem?                                                              Gráu parentesco:

Cursos e Treinamentos: 1.                                                        2.                           

Local:                                                             data:__/__/______                  Assinatura: ______________________________________________

EMPREGOS ANTERIORES

Descrição do Cargo - esse nome por alguns autores, é descrito como sendo, 

perfil do cargo, aqui tem-se o CHA - (conhecimento/ habilidade/ atitude), são as 

habilidades do indivíduo descrita de forma organizada. Outro item importante 

na descrição é o posicionamento desse cargo no organograma da organização. 

 

Modelo 1: Ficha de Solicitação de Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelos autores 
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2.2. ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Após a escolha do candidato ao emprego ele é encaminhado ao 

Departamento Pessoal para que seja formalizado o registro e integração deste 

profissional.   

Nesta etapa é solicitado os documentos para registro do empregado, 

além de encaminhamento para uma Clínica de Medicina do Trabalho para 

realização de exame pré-admissional, onde o candidato é avaliado por um  

médico, verificando se está apto à  função. 

 Segundo a Lei nº 9.029/1995, é proibida a adoção de qualquer prática 

discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de trabalho, ou de 

sua manutenção, com ressalva, a proteção a criança e adolescente prevista no 

inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.  (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015).  

 Lotz 2015, o processo de admissão tem inicio na necessidade da 

empresa, seja para substituir um empregado, aumento na produção entre 

outros, e o ponto de partida, é pela divulgação da vaga como foi estudado no 

inicio dessa apostila (recrutamento), após conclui essa etapa de entrevista e 

definir o candidato a essa vaga, após esse processo é importante que o gestor 

de Recursos Humanos RH, dê uma atenção especial as questões legais da  

contratação, os gestores de RH, devem ter um conhecimento aprofundado dos 

direitos e deveres dos empregados e empregador, primeira delas é a 

Consolidação das Leis Trabalho CLT, que foi constituída por meio do Decreto-

Lei nº 5.452/1943 (Brasil), sancionado então pelo presidente Getúlio Vargas. 

Com base na CLT o empregador fará jus a Lei, orientando e organizando todas 

a informações a seguir: 

 Registra da CTPS; 

 Definir jornada de trabalho; 

 Período de descanso; 

 Férias; 

 Medicina do trabalho; 
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 Qual categoria se encaixa o trabalhador; 

 Sindicato da classe; 

 Convenções. 

 

Para se firmar que existe uma relação de vínculo empregatício, se faz 

necessário estar bem claro 4 (quatro item), são eles: 

I. Pessoalidade – aqui trata de que ele precisa realizar essa atividade, é a 

obrigação do contrato tem que horar o contrato. 

II. Habitualidade – é a constância do trabalho desenvolvido, podemos dizer 

a rotina em prol desse contrato assumido como o empregador. 

III. Onerosidade – são os valores recebidos do empregador, que leva o 

nome de (salário, remuneração). 

IV. Subordinação – o contrato do trabalho fornece ao empregador o direito 

de cobrar algo, que foi acordado com empregado, e este tem a 

obrigação de respeitar essas ordens, com base na Lei e no contrato 

celebrado entre as partes. 

 

Lotz 2015, afirma com base no Ministério Público do Trabalho (MPT, 

2015), existem alguns deveres que o empregador, jamais deve negligenciar, 

são elas. 

I. São Direitos do empregador: 

 Assinar a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

 Pagar salário nunca inferior ao mínimo, e no máximo até o 5º dia útil de 

cada mês trabalhado; 

 Pagar horas extras, com adicional, no mínimo de 50% acima do valor da 

hora normal; 

 Ao final do contrato pagar todos os valores devidos ao empregado; 

 Respeitar as pausas de descansos devida por Lei; 

 Oferecer aos empregados um ambiente humanizado e segurança; 

 Não agir com discriminação ou preconceito em hipótese nenhuma; 
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 Respeitar todos os direitos dos trabalhadores garantidos na Constituição 

Federal – CF, na CLT e outras Leis Trabalhistas vigentes. 

 

II. São deveres do empregado: 

 Trabalhar com dedicação, zelar pelo patrimônio da empresa; 

 Cumprir com seriedade as ordens no serviço; 

 Praticar a pontualidade; 

 Fazer exames médicos e uso de Equipamentos Proteção Individual – 

EPI, fornecido pela empresa;  

 Respeitar a chefia e colegas de trabalho; 

 Guardar sigilo empresarial. 

 

Lotz 2015, documento para registro, alguns documentos precisam ser 

originais, e outros podem ser cópias: 

Documentos Originais 

 CTPS; 

 Duas fotos 3 x 4; 

 Atestado de Saúde Ocupacional – ASO. 

 

Documentos que podem ser Cópias 

 Carteira de Identidade – RG; 

 Cadastro Pessoa Física – CPF; 

 Título de Eleitor (maiores de 18 anos); 

 Certidão de nascimento (se for solteiro); 

 Certificado de reservista ou prova de alistamento militar para homens 

a partir de 18 anos/ Certificado de reservista; 

 Número de registro do PIS (Programa de Integração Social); 

 Comprovante de escolaridade (diploma); 

 Carteira de registro do órgão de classe (para os formados); 

 Comprovante endereço (luz ou telefone do último mês); 
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 Contrato de abertura de conta-salário no banco; 

 Certidão de casamento ou averbação de divórcio; 

 Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; 

 Carteira de vacinação (páginas da identificação da criança e da mãe 

e dos carimbos das vacinas, para filhos menores de seis anos); 

 Declaração de matrículas escolar para filhos em ensino fundamental; 

 Declaração de matrícula em curso superior, RG e CPF (para filhos 

dependentes e que tenham entre 21 e 24); 

 RG e CPF do cônjuge (para casados); 

 RG e CPF do companheiro (para convenientes há mais de cinco 

anos, com filhos em comum); 

 Atestado de invalidez dos filhos de qualquer idade; 

 

 Observação: Nos meses de Maio e Fevereiro de todos os anos é necessário 

a apresentação dos documentos abaixo, para a continuidade do recebimento 

do Salário Família,: 

a) Mês de Maio: Cópia da Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 7 

anos ; 

b) Meses de Maio e Novembro: Comprovante de Frequência Escolar dos filhos 

a partir de 7 anos. 

 

O Departamento Pessoal não pode reter nenhum tipo de documento de 

identificação pessoal do empregado, ainda que este seja apresentado em 

forma de fotocópia, tendo o prazo de 5 (cinco) dias para extrair os dados 

necessários e devolvê-los aos empregados. 

Segundo a Lei nº 5.553/68 é proibido a retenção dos referidos 

documentos, constituindo infrações penais, puníveis com pena de prisão 

simples de 1(um) a 3 (três) meses ou com multa . Também de acordo com o 

Artigo 7º, XXXIII- da Constituição Federal não é permitida a solicitação de 

atestado de gravidez, esterilização e antecedentes, por ser prática 
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discriminatória para efeito de admissão de empregado, para a manutenção do 

contrato de trabalho, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, 

situação familiar ou idade. 

 Com os documentos prontos o responsável pelo departamento de 

pessoal deverá efetuar: o Contrato de Trabalho: 

 

 Contrato por Prazo Determinado ou Contrato de Experiência – A 

vigência pré-determinada ou prazo pré fixado ou por execução de 

serviço,  não poderá   ser estipulado por mais de dois anos, ou de 

noventa dias no caso de experiência podendo haver apenas uma 

prorrogação. 

 

 Contrato por prazo indeterminado - Quando não existe período de 

vigência preestabelecido, normalmente quando acaba o contrato de 

experiência, não havendo dispensa, entra-se no período de contrato por 

tempo indeterminado. 

 
 Após a emissão do contrato de trabalho é preenchido o livro ou ficha de 

registro de empregados com foto, o qual visa identificar o empregado 

constando, data de admissão, função, salário, forma de pagamento, etc.  

Conforme a Art. 41 da CLT – “Em todas as atividades será obrigatório 

para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser 

adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem 

expedidas pelo Ministério do Trabalho (Redação dada pela Lei n° 7.855, de 

24/10/89, DOU 25/10/89). 

  

O registro deve conter obrigatoriamente as seguintes informações: 

 a) Identificação do empregado, com número, série e UF da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

b) Data de admissão, e quando o funcionário for desligado a data da demissão; 

c) Remuneração e forma de pagamento; 
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d) Local e horário de trabalho 

e) Concessão de férias; 

f) Identificação da conta vinculada ao FGTS e da conta do PIS/ PASEP; 

g) Acidente de trabalho e doença profissional, quando tiverem ocorrido. 

h) O registro de empregado deverá estar sempre atualizado e numerado 

sequencialmente por estabelecimento. (OLIVEIRA, 2003). 

 

 Outra verificação que deve ser feita á se o novo empregado está 

devidamente cadastrado no PIS/PASEP (Programa de Integração Social), em 

caso negativo, deve proceder ao respectivo cadastramento, mediante 

preenchimento do Documento de Cadastramento do Trabalhador. 

 Após todas estas etapas é preciso inscrever o novo empregado no 

registro ponto da empresa, além da verificação de opção por vale transporte de 

acordo com a Lei nº 7.428, de 16 de dezembro de 1985, regulamentada pelo 

decreto nº 92.180, de 19 de dezembro de 1985, o trabalhador tem o direito do 

recebimento do vale-transporte para seu deslocamento até o local de trabalho. 

 Como última etapa da admissão é feita a informação no CAGED -

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, cumprindo as 

determinações da Lei 4.923/65, até o dia sete do mês seguinte. 
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Modelo 1: Recibo de Entrega de CTPS 

RECIBO DE ENTREGA  
DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

CTPS Nº: Série: Data Emissão:  

Empregado: CPF: 

Empregador:  CNPJ: 

Recebi a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, para as 

anotações necessárias e que será devolvida dentro de 48 horas, de acordo 

com a lei em vigor, Art. 29. 13.874/2019. 

Local _______________ dia ____mês _________ano_____ 

Empresa:________________________________________. 

Eu, (nome do empregado), portador do CPF nº ................................., recebi 

de (nome da empresa), em devolução, a Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS de minha titularidade. 

Local _______________ dia ____ anos_____ 

 

____________________ 

          Empregado 

 

2.3. DEMISSÃO (RESCISÃO DE CONTRATO) 
 

 A demissão pode ocorrer mais de uma forma, algumas requerem 

cuidados mais que outras, no caso de uma demissão por acordo entre as 

partes esta é mais tranquila, já na demissão sem justa causa ou com justa 

causa, estas podem ser mais tensas, veja a seguir o que diz a Lei: 
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Rescisão por acordo entre as partes 

 A Lei nº 13.467/2017. Art. 484-A traz a luz a demissão através de acordo entre 

as partes, são eles. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre 

empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas 

trabalhistas:  

I - Por metade: 

a) o aviso prévio, se indenizado; e 

b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, prevista no § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; 

II - Na integralidade, as demais verbas trabalhistas. 

§ 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a 

movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de 

maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos. 

Com base nessa nova modalidade, que seria a quarta delas, os 

empregados teriam a seguinte situação: 

 Metade do aviso prévio (se indenizado); 

 Multa de 20% sobre o FGTS; 

 Saque de até 80% do FGTS; 

 Saldo de salário; 

 Férias vencidas e proporcionais, acrescida de 1/3 (adicional de férias); 

 Décimo terceiro (13º) salário. 

Observação: a Lei deixa claro que ele perde o direito do Seguro Desemprego.  

 

Rescisão de contrato quando o empregado pede para se retirar da 

organização 

Quando o empregado pede demissão, ele tem: 

 

Tem direito a: 

 Salários e diferença de salários; 



 
 

Página |021  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

 Aviso prévio; 

 Décimo terceiro (13º) salário. 

 

Perde 

 Seguro desemprego; 

 Não pode sagar os valores do FGTS;  

 Multa rescisória. 

Rescisão Sem Justa Causa 

Na modalidade em que esse empregado é dispensado sem justa causa, 

do ponto vista benefícios para o empregado, é a melhor uma das melhores por 

que as vernas são pagas na integra, por que aqui foi a empresa que tomou a 

decisão, a Lei 5.452/1943, é bem clara, com as regras de quando a empresa 

dispensa o empregado, pagando ao mesmo todas as verbas rescisórias e além 

disso, a multa do FGTS que perfaz uma soma de 50%. E o empregado terá 

direito do Seguro Desemprego.  

 

Seguro Desemprego 

 É um beneficio que o empregado recebe em dinheiro, esse período de 

pagamento, segue algumas regras e pode chegar até cinco (5) parcelas. 

Segundo o site da Caixa Econômica Federal, o valor do Seguro-

Desemprego e número de parcelas no caso de trabalhador formal, é 

considerada a média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à data da 

dispensa. Para o pescador artesanal, empregado doméstico e o trabalhador 

resgatado, o valor é de um salário mínimo, já o número de parcelas e seu 

respectivo valor são definidos pelo Ministério da Economia.  

 

 

 

 

 

 

          Para maiores informações referente Seguro Desemprego acessar: 

 https://www.caixa.gov.br 
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Rescisão por Justa causa 

 A Lei 5.452/1943 dá direito ao empregador, apesar de empresa fazer 

essa demissão o empregado não tem direito e perde boa parte de seus 

recebimentos, ficando com direito apenas de receber, o valor restante de seu 

salário e férias com seu adicional. 

 

 

 

 

 

2.4. CONTRACHEQUE OU HOLERITE  
 De acordo com a Lei 9.528/1997, os pagamentos deveram ser efetuados 

no horário e local de trabalho em dias úteis, todavia, isso poderá ser efetuado 

através de depósito ou transferência em rede bancária, os comprovantes têm 

força de recibo.    

Modelo 2: Modelo de Holerite (contra-cheque)

 

Fonte: Imagem adaptada pelo autor. 

          Para maior entendimento acessar o Lei 5.452/1943. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm 
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2.5. CARTÃO DE PONTO. 
 

 A Consolidação das Leis Trabalhista – CLT, no Art. 74, o horário de 

trabalho deve ser anotado no registro de empregado e em seu inciso 2º será 

obrigado o registro de forma manual, mecânica ou eletrônica, seguindo as 

instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia, desde que tenha um grupo de trabalhadores mais de 

20 pessoas, mas nada impede a empresa de fazer o controle de entradas e 

saídas mesmo que essa tenha apenas 1 ou 20 trabalhadores.  

 

Figura 2: Modelos de Ponto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor 
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                 UNIDADE III – FOLHA DE PAGAMENTO  

 

3.1. PAGAMENTOS 
 

 Folha de pagamento é um documento, elaborado mensalmente, em que 

são relacionados todos os empregados da empresa com a respectiva 

remuneração e descontos, originando o salário líquido que a empresa tem a 

pagar ao final do mês. Por lei até o 5º dia útil do mês subsequente. 

O Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento do INSS), nos incisos I e II do 

art. 225, exige que a empresa: preparar folha de pagamento da remuneração 

paga, devida a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada 

estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos, lançar 

mensalmente na sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores 

de todas as contribuições, a montante das quantias descontadas, as 

contribuições da empresa e os totais recolhidos. 

A preparação da folha e a discriminação das verbas, dos benefícios e 

dos encargos sociais, não é um capricho das empresas, isso é necessário para 

tomadas de decisão junto ao setor financeiro da empresa e controle interno dos 

gastos, e por sua vez, exigência da legislação previdenciária. 

  Com o avanço tecnológico as empresas têm adotado sistema de folha 

de pagamento por processamento eletrônico, integrado com a contabilidade, 

mas mesmo assim, é necessário que o profissional conheça o mecanismo do 

registro contábil da folha de pagamento.  

 Em uma folha de pagamento deve conter alguns itens essenciais: 

 Nome completo do funcionário; 

 Cargo; 

 Carga horária; 

 Remuneração (Vantagens); 

 Descontos; 

 Salário Líquido a Pagar. 
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Nomenclatura dos pagamentos existentes na Folha: 

 

Verbas das empresas 

 Salário; 

 Horas extras; 

 Adicionais; 

 Férias; 

 13º Salário; 

 Comissões e/ou gratificações. 

 

Verbas de responsabilidade da Previdência Social 

 Salário maternidade; 

 Auxílio-doença; 

 Salário-família; 

 

Os principais descontos que a empresa tem direito de fazer 

 Adiantamento do salário; 

 Faltas e atrasos; 

 Contribuição previdenciária; 

 Imposto de Renda Retido na Fonte; 

 Vale Refeição; 

 Vale transporte. 

 

3.2. SALÁRIO 
 

Segundo a Lei 5.452/1943. Art. 76, o salário mínimo é a contraprestação 

mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, 

inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, 

e capaz de satisfazer, em determinada época e região do País, as suas 
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necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e 

transporte. A Lei 13.467/2017.  Art. 457, no § 1º, acrescenta que podem 

integrar ao salário algo como: valores fixos estipulados e as gratificações legais 

e comissões que o empregador venha efetuar pagamentos, e no Art. 461 da 

mesma Lei, caso as funções sejam as mesmas, corresponderá igual salário, 

sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. 

 

3.3. Horas Extras 

 

Segundo a Lei 5.452/1943. Art. 59.  A duração diária do trabalho poderá 

ser acrescida de 2 (duas) horas extras, em número não excedente de duas, ou 

por acordo, onde a hora extra deverá ser acrescida pelo menos, 50% 

(cinquenta por cento) superior à da hora normal.   

Exemplo: Robson da Silva foi contratado para trabalhar 220 horas 

mensais, em agosto 2020, ele fez 4 horas extras.  

 Salário contratado: R$1.350,00  

 Valor hora normal: R$1.350,00 / 220 = R$6,14 

Cálculo do valor hora extras: R$6,14 acrescida de 50% = R$6,14 + 3,07 = 

R$9,21.  

 Obs. O cálculo foi feito com base na lei poderá ser que alguma 

Convenção local tenha outro valor, a maior). Sempre é bom conferir com seu 

Contador ou com gerente de Recursos Humanos – RH.   

 O salário dele no mês de agosto para pagamento no 5º dia útil de 

setembro 2020 será de:  

 Salário normal: R$1.350,00 

 Valor hora extras: R$9,21 

 Quantidade horas extras: 4 horas 

 R$1.350,00 + (4 x R$9,21) = R$1.386,84 

→ Resposta: Valor do salário, R$1.386,84. 
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3.4. OUTROS ADICIONAIS 
 

Adicional Noturno 

Segundo a Lei 5.452/1943. Art. 73. Tem remuneração superior à do 

diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte 

por cento), pelo menos, sobre a hora diurna. A hora do trabalho noturno será 

computada de 52 minutos e 30 segundos e considera horário noturno, trabalho 

executado entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte.   

 

Reflexo no Descanso Semanal Remunerado – DSR 

 Segundo a Lei 13.467/2017. Art.  59-A. Aborda o Descanso Semanal 

Remunerado – DSR, onde haverá pagamentos devidos pelo descanso semanal 

e feriados, e serão considerados compensados.  

Exemplo de cálculo:  

 A forma de fazer o cálculo do DSR é o valor das horas extras dividido 

pelos dias úteis do mês e multiplicado pelos dias não úteis, por esse motivo 

que deve ser feito mês a mês, ou seja, é pouco um trabalhoso, apesar de ser 

simples. 

 Robson da Silva, fez no mês de janeiro 2020, R$180,00 de horas extras. 

 Janeiro temos 31 dias, sendo 26 úteis e 5 não úteis. 

 Cálculo do DSR =  

 R$180,00 / 26 x 5 = R$34,61. 

→ Resposta: DSR = R$34,61 

 

Adicional de Insalubridade 

Segundo a Lei 5.452/1943. Art. 189 - Serão consideradas atividades 

onde as condições de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à 

saúde, e no Art. 192, estabelece um adicional de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, 

segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 
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Banco de horas. 

A Lei 13.467/2017 dispõe sobre o banco de horas anual, mas exige que 

essas horas sejam compensadas em no máximo 6 meses. 

 

Pedido para concessão de vale transporte 

 

 Segundo o Art. 58 no § 2º, da Consolidação das Leis Trabalhista 

(CLT), faz a seguinte afirmação, que o tempo despendido pelo empregado da 

sua residência até a efetiva ocupação ao local de trabalho seja na ida ou 

retorno, não importando o meio de transporte, mesmo que esse seja fornecido 

pelo empregador, jamais poderá ser considerado jornada de trabalho, por que 

na verdade esse tempo não está sendo alocado ao empregador que o 

contratou.  

 A Lei 7.418/1985, em seu Art. 2º, Art. 2º - O vale-transporte, concedido 

nas condições e limites definidos, nesta Lei, no que se refere à contribuição do 

empregador: o mesmo não faz parte do salário, e tão pouco rendimento 

tributável, e ou previdência, a Lei permite que o empregador, que seja 

descontado do salário base do empregado o equivalente a 6%, podemos 

exemplificar, um funcionário tem remuneração de um salário mínimo, hoje em 

2020, taxado em R$1045,00, no nosso exemplo, ficaria assim: 

 Remuneração: R$1045,00 

 6% desconto com base na Lei: (R$1.045,00 x 0,06 = R$62,70) 

 Valor do vale-transporte: R$200,00  

 Empresa deve pagar: (R$200,00 – R$62,70 = R$137,30) 

 Valor pago pela empresa será de R$137,30. 
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3.4. DECLARAÇÕES 
 

A. DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE/NÃO NECESSIDADE DO VALE 

TRANSPORTE 

 

(NOMEDO EMPREGADO__________________________________________) 

(ENDEREÇO____________________________________________________) 

 

(   ) Necessita do fornecimento do vale-transporte. 

(   ) Não necessita do fornecimento do vale-transporte. 

Utiliza ônibus como meio de transporte da residência para o trabalho e vice-versa no 

perímetro:  

(   )   Municipal                   

(   ) Intermunicipal 

Utiliza diariamente, para locomover-se da residência ao trabalho, os meios de transporte, 

em número a seguir indicado: 

Utiliza diariamente, para locomover-se do trabalho a residência, os meios de transporte, em 

número a seguir indicado: 

Atualizará a presente declaração anualmente ou sempre que ocorrer alteração de 

endereço ou meios de transporte utilizados, sob pena de suspensão do benefício até o 

cumprimento da exigência. 

Compromete-se a utilizar o vale-transporte exclusivamente para seu efetivo deslocamento 

residência-trabalho e vice-versa. 

 

Fica ciente de que a declaração falsa ou uso indevido do vale transporte configuram justa 

causa para rescisão do contrato de trabalho. 

  

Ciente, 

 

Empregado  Assinatura do responsável  

(quando menor)  
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B. DECLARAÇÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE DESCONTO DO 
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 

 
 
Nome da Empresa: 
Endereço:  
Cidade:  
Estado:  
CNPJ/MF:  
 

BENEFICIÁRIOS 

 

Matricula  Nome Parentesco Data Nascimento Sexo 

________ ____________________ __________ _____________ ____ 

 
Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha 
inteira responsabilidade não cabendo a V.Sa.(s) (fonte pagadora) qualquer responsabilidade 
perante a fiscalização. 
 
Foz do Iguaçu, 20 de outubro de 2020, 
 
EMPREGADO 
NOME DO DECLARANTE: 
ENDEREÇO: 
CIDADE: 
CARTEIRA DE TRABALHO: 
C.P.F: 
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C. Termo de Responsabilidade (Concessão de Salário-Família Portaria Nº 

MPAS 3.040/82) 

 

Empresa:_________________________________ CNPJ _________________ 

Empregado____________________________ Data de Admissão___________ 

Nº. CTPS______________ Série ________________ PIS_________________ 

Beneficiários: ________________________Data Nascimento ______________ 

 

Pelo presente Termo de Responsabilidade declaro estar ciente de que deverei comunicar de 

imediato a ocorrência dos seguintes fatos ou ocorrências que determinam a perda do direito 

ao salário-família: 

    -ÓBITO; 

    -CESSAÇÃO DA INVALIDEZ; 

    -SENTENÇA JUDICIAL QUE DETERMINE O PAGAMENTO A OUTREM 

Estou ciente, ainda, de que falta de cumprimento do compromisso ora assumido, além de 

obrigar à devolução das importâncias recebidas indevidamente, sujeitar-me-á às penalidades 

previstas no art. 171 do Código Penal e à rescisão do contrato de trabalho por justa causa, 

nos termos do art.482 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Comprometo-me também, sob pena da suspensão do benefício, a entregar anualmente os 

seguintes documentos, nos termos do Art. 84 do Decreto 3.048/99: filhos menores de sete 

anos, caderneta de vacinação, filhos maiores de sete anos, comprovante de frequência 

escolar.  

 

Local e Data  

 

 

Empregado  
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                 UNIDADE IV – DOCUMENTAÇÃO TRABALHISTA 

 

4.1. CARTEIRA DE TRABALHO PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS 

 

Segundo o site do Portal Emprega Brasil – Ministério do Trabalho  

https://empregabrasil.mte.gov.br/. A CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência 

Social é um documento obrigatório para toda pessoa que venha a prestar 

algum tipo de serviço, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na 

pecuária ou mesmo de natureza doméstica. Visando modernizar e facilitar o 

acesso às informações da vida laboral do trabalhador o Ministério da Economia 

lança a Carteira de Trabalho Digital, em substituição a antiga Carteira de 

Trabalho física, disponível para os cidadãos através de aplicativo para celular 

nas versões iOS e Android e Web.  

Para acessar é muito simples, basta baixar gratuitamente o aplicativo na 

loja virtual (Apple Store da Apple e no Play Store do Android). Ou acessar via 

Web, por meio do *link que segue no final desse texto. Quem já tem cadastro 

no sistema acesso.gov.br, basta usar seu login e senha de acesso no App 

Carteira de Trabalho Digital.  

A novidade traz inicialmente como benefícios a agilidade na solicitação 

do documento, acesso à informação de qualificação civil e de contratos de 

trabalho através da integração de diversos bancos de dados do governo 

federal.  

O objetivo é facilitar a vida dos trabalhadores que terão o documento à 

mão sempre que precisarem fazer uma consulta. Todas as experiências 

profissionais formais estarão no aplicativo.  

 Os benefícios esperados com a Carteira de Trabalho Digital serão: 

 Maior aproveitamento das vagas disponíveis;  

 Reduzindo o tempo médio de atendimento; 

 Agilidade no acesso às informações trabalhistas consolidadas em um 

único ambiente;  
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 Possibilitar ao trabalhador fiscalizar seus vínculos trabalhistas; 

 Integração das bases de dados do Ministério da Economia. 

 

 

 

 

 

 

4.2. PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS 
 

Muito se houve falar de INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, e 

segundo o site do INSS, a Previdência Social é um seguro que garante a renda 

do contribuinte e de sua família, em casos de doença, acidente, gravidez, 

prisão, morte e velhice. São vários os benefícios que juntos garantem certa 

tranquilidade ao segurado, para ter essa proteção, é necessário se inscrever e 

contribuir todos os meses. Aos funcionários registrados nas empresas, já 

fazem isso automaticamente, todos os meses a empresa tem a obrigação de 

recolher um determinado valor descontando do funcionário e pagando para 

Previdência Social. 

A Previdência serve para quando o segurado não conseguir mais 

executar suas atividades laborais, ela substitui a renda salarial. Essa perda de 

capacidade de trabalho pode ocorrer de várias formas, são chamados riscos 

sociais: doenças, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário.  

 Na atualidade os benefícios da Previdência Social são: 

1. Aposentadoria por idade; 

2. Aposentadoria por invalidez; 

3. Aposentadoria por tempo de contribuição; 

4. Aposentadoria especial; 

5. Auxílio-doença; 

6. Auxílio-acidente; 

7. Auxílio-reclusão; 

          LEMBRE-SE:  

→ Link cadastro carteira digital: 
https://servicos.mte.gov.br/#/loginfailed/redirect= 

→  
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8. Pensão por morte; 

9. Pensão especial (Síndrome da Talidomida); 

10. Salário-maternidade; 

11. Salário-família. 

 

Além dos cidadãos que tem carteira assinada, pode se inscrever na 

Previdência Social, aqueles que trabalham por conta própria e contribuir 

mensalmente para ter acesso aos benefícios previdenciários, os empregados, 

os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, os contribuintes 

individuais e os trabalhadores rurais. Até mesmo quem não tem renda própria, 

como as donas de casa e os estudantes, podem se inscrever na Previdência 

Social. Para se filiar é preciso ter mais de 16 anos. Outra informação 

importante, o Microempreendedor Individual - MEI, 

 Portanto um indivíduo que ganha o valor de R$ 6.101,06, vai contribui 

para Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um montante de 

(R$78,38+94,01+125,38+415,33) = R$713,10. 

 

Obs. A contribuição para o INSS, é limitada a tabela de contribuição atualizada 

e fornecida por eles. Caso um funcionário tenha um salário de R$ 7.500,00, o 

teto máximo de contribuição será de R$ 6.101,06, até a próxima atualização do 

INSS. 

 

Tabela 1:Tabela salário contribuição INSS 

Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e 

Trabalhador Avulso a partir de 1º de março 2020 

Salário de Contribuição (R$) Alíquota 

Até R$ 1.045,00 7,5% 
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De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 9% 

De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12% 

De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 14% 

Fonte: Adaptado site, https://www.inss.gov.br/. 

 

Tabela 2: Como Calcular o INSS 

Como calcular INSS 

Salário de Contribuição (R$) Alíquota Valor a recolher 

Até R$ 1.045,00 7,5% 78,38 

(R$ 1.045,01 - R$ 2.089,60) 9% 94,01 

(R$ 2.089,61 - R$ 3.134,40) 12% 125,38 

(R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06) 14% 415,33 

Adaptado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS  
 

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), www.caixa.gov.br, 

acessado em 2020, é muito mais que um número, Programa de Integração 

Social (PIS), o cidadão que participa como empregado da empresas do setor 

privado, com base na Lei 7/1970, tem direito a esse beneficio desde que se 

          LEMBRE-SE:  

As tabelas do INSS podem sofrer alterações em seus valores, sejam em sua 

base do salário contribuição, e/ou nas suas alíquotas, para tanto, 

recomendamos que acessem o site do INSS. https://www.inss.gov.br/, em tabela 

de contribuição mensal. 
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enquadre nas regras do mesmo, o pagamento do PIS, até o momento é de 

responsabilidade da CEF, a titulo de conhecimento e por Lei complementar 

8/1970, nasce o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PASEP), fazendo parte desse contexto:  União, Estados, Municípios, Distrito 

Federal e territórios, onde contribuíam com o fundo destinado aos empregados 

do setor público. Já o pagamento do PASEP é de responsabilidade do Banco 

do Brasil. 

Para ter direito ao PIS o empregado precisa ter Carteira de Trabalho 

Previdência Social (CTPS), mas para tanto o trabalhador para ter direito a 

esse benefício mesmo que ele é um benefício constitucional, precisa atender 

os seguintes requisitos: 

 O empregado deve estar cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS; 

 Estar registrado de acordo com a lei e recebido de empregador pessoa 

jurídica remuneração média de até dois salários mínimos no período 

trabalhado no ano-base e também trabalhado com carteira assinada por 

no mínimo 30 dias no ano-base; 

 Essa responsabilidade da empresa onde o mesmo está registrado de 

informar aos órgãos competentes para que possa constar na RAIS - 

Relação Anual de Informações Sociais - pertinente ao ano-base. 

 O valor do Abono Salarial é de até um salário mínimo, proporcional aos 

meses trabalhados no ano-base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ PIS, para maiores informações acesse o link abaixo: 

https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/pis/perguntas-

frequentes/Paginas/default.aspx#lista-quotas 
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4.4. CONTRATO DE TRABALHO  
 

Contrato de trabalho (A título de Experiência) 

Por este instrumento particular entre si fazem a (NOME DA EMPRESA), com sede e foro nesta 
cidade de FOZ DO IGUAÇU, (Endereço empresa – Empregador) CNPJ________________ . 
CPF Nº ________________ doravante chamado EMPREGADO, fica justo e acertado o 
presente contrato individual de trabalho regido pelas seguintes clausulas. 

Cláusula 1ª - Este contrato é firmado por um período de experiência de 45 (QUARENTA E 
CINCO) dias, ______________ a ______________ a contar da data de sua assinatura, 
inexistindo manifestação em contrário por qualquer das partes e continuando a prestação de 
serviços, considerar-se-á, a experiência automaticamente prorrogada por mais 45 (QUARENTA 
E CINCO) dias, durante os quais as partes testarão a aptidão e a adaptação para as funções 
previstas na cláusula 3ª. 

Cláusula 2ª - O encerramento deste contrato impede a aquisição ou manutenção de qualquer 
direito trabalhista, inclusive salário/ auxílio maternidade. Por haver sido previsto, à data de sua 
celebração, o seu caráter temporário e o seu término normal. 

Cláusula 3ª - O empregado trabalhará na função de ___________________ (A) e 
desempenhará atribuição que lhe forem correlatas ou que com ela guardarem qualquer 
afinidade, inclusive concordando e, expressando sua disponibilidade para realizar eventuais 
viagens em decorrência da necessidade dos serviços. Comprometendo-se, ainda, ao fiel 
cumprimento de ordens de serviço, verbais e/ou escrita, que lhe forem dadas. 

Cláusula 4ª - O empregado recebera o salário inicial de R$_______ (escrever por extenso), por 
Hora, pagável mensalmente e autoriza a empregadora a depositar em organização bancaria de 
sua escolha, salários e quaisquer outros vencimentos que se refiram a sua remuneração. 

Cláusula 5ª - A empregadora fica autorizada, a descontar da remuneração ou de quaisquer 
outros direitos de natureza trabalhista do Empregado, as contribuições legais e/ou 
convencionadas, os eventuais adiantamentos e empréstimos concedidos, outros valores 
devidamente autorizados, e também qualquer prejuízo ou dano causado ao seu patrimônio, por 
culpa ou dolo, inclusive os advindos de extravio, perda ou quebra de equipamentos e 
ferramenta de trabalho, uniformes vestimentas equipamentos de proteção individual ou outros 
materiais de quaisquer natureza, postos sob sua responsabilidade. 

Cláusula 6ª - O horário de trabalho a ser cumprido pelo empregado será de 44 horas semanais, 
podendo ser alterado a critério de empregadora, inclusive de jornada diurna para noturna e vive 
-versa ou em horário misto e, quando necessário, em regime de revezamento, prorrogação, 
compensação e horário extraordinário. A empregadora cabe a faculdade de indicar e alterar os 
períodos durante a jornada. 

Cláusula 7ª - O Empregado concorda cumprir a jornada de trabalho, em dias a serem 
determinados pela Empregadora e na forma por ela estabelecida, para fins de compensação 
de folgas eventuais já estabelecidas ou futuras. 

Cláusula 8ª - O Empregado gozará de proteção trabalhista, previdência e se obriga a respeitar 
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os regulamentos internos de trabalho, defendendo os interesses da Empregadora. Agindo com 
correção, dedicação, lealdade e solicitude, não só com seus superiores hierárquicos, como 
também, com colegas de trabalho, de terceiros e todos que, em decorrência deste, com ele 
mantiveram contato. 

Cláusula 9ª - O Empregado concorda expressamente para todos fins e efeitos legais, 
notadamente o artigo 469 e seus parágrafo da CLT, em ser transferido deste para qualquer 
outro estabelecimento da Empregadora, situado nesta ou em qualquer outra praça ou União de 
Federação. 

Cláusula 10ª - Enquanto perdurar o presente contrato poderão ser feitas modificações de 
salários, funções, cargos, horários a adaptação ao emprego, conforme suas características 
individuais, desde que não resultem em prejuízo ao Empregado. 

Cláusula 11ª - Vencido o período experimental e continuando o empregado a prestar serviços a 
Empregadora, por tempo indeterminado ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui 
estabelecidas, que se aplicarem a este tipo de contrato enquanto não se rescindir o contrato de 
trabalho. 

Cláusula 12ª - As partes acordam que, além dos descontos previstos da Lei, poderá o 
EMPREGADOR descontar do salário do EMPREGADO valores expressamente autorizados 
pelo mesmo, ou importâncias correspondentes ao pagamento indevido de salários ou outros 
vencimentos. 

E por ambas as partes assim acordadas, firmam o presente em duas vias de igual teor e para 
os mesmos fins perante as testemunhas. 

 

Assinatura do responsável 

(Quando menor) 

 

  

 

Empregador  Empregado 

 

 

Testemunha 1  Testemunha 2 

 

Foz do Iguaçu, dia _______ de _____________ de 2020. 
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4.5. CONTRATO DE TRABALHO (POR TEMPO INDETERMINADO) 
 
 
Pelo presente Contrato de Experiência e de Trabalho, que fazem entre si, de um lado, (NOME 
DA EMPRESA_______________), pessoa jurídica de direito privado, com sede em 
(MUNICÍPIO_________________________) , (ENDEREÇO______________), inscrita no 
(CNPJ_________________) , doravante denominada EMPREGADORA, e, de outro lado 
(EMPREGADO) , portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social de (nº._______) , 
(Série ________), doravante denominado EMPREGADO (a), com base no art.444 da CLT têm 
justo e contratado o que se segue: 
 
1. O presente contrato de trabalho tem prazo indeterminado a contar da data de sua 
assinatura. 
 
2. O EMPREGADO é contratado para exercer a função de: (DESCREVER A FUNÇÃO), 
estabelecendo as partes que no curso do contrato poderá ser alterada a função, a critério do 
EMPREGADOR. 
 
3. A remuneração contratada é de: (R$_______) (ESCREVER POR EXTENSO____________) 
por Hora trabalhada, sendo que o valor total do salário será pago mensalmente, em valores 
correspondentes à carga horária semanal, conforme estabelece o art. 320 da CLT, em cada 
uma das atividades desenvolvidas pelo empregado. 
 
3. a. Além do valor a ser pago a título de salário, pela condição de horista, o empregado 
também receberá uma parcela a título de Descanso Semanal Remunerado (DSR). A 
Empregadora poderá instituir campanhas, com a concessão de prêmio/gratificações que 
objetivam a melhoria da produtividade, reservando-se o direito de, a qualquer tempo, modificar 
os critérios que a norteiam bem como, a seu livre critério e arbítrio, decidir a respeito do 
encerramento das mesmas, cujo o valor, em hipótese alguma, poderá ser incorporado ao 
salário do empregado(a). 
 
4. O EMPREGADO está sendo contratado para trabalhar (______  horas semanais) em 
classe, no desempenho das atividades de efetiva docência. 
 
4. a. O EMPREGADO terá seu horário controlado por meio do livro ponto de presença.  
 
5. O local de trabalho do Empregado será determinado pelo Empregador, o qual poderá alterá-
lo a seu livre arbítrio concordando o empregado, desde logo, com eventuais transferências de 
sedes que visem atender as necessidades do serviço ou da empregadora. Pactuam as partes 
que o empregador poderá transferir o empregado, dentro do Grupo Econômico, de uma 
empresa para outra a seu livre arbítrio, sem que tal fato gere a rescisão do contrato de 
trabalho. Nestas transferências dentro do Grupo, entretanto, ficam garantidos ao empregado, 
todos os direitos trabalhistas já incorporados ao seu contrato de trabalho 
 
6. As partes acordam que, além dos descontos previstos da Lei, poderá o EMPREGADOR 
descontar do salário do EMPREGADO valores expressamente autorizados pelo mesmo, ou 
importâncias correspondentes a quaisquer danos que ele venha a causar, seja por dolo, 
imprudência, negligência e imperícia, assim como importâncias correspondentes ao pagamento 
indevido de salários ou outros vencimentos. 
 
6 a. Na hipótese de rescisão contratual, será compensado o valor correspondente a 
importância devida, pela ocorrência das hipóteses elencadas acima, ou outras expressamente 
autorizadas pelo empregado. 
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7. Os bens confiados ao Empregado permanecerão de exclusiva propriedade do Empregador, 
que poderá exigi-los a qualquer tempo, sendo de responsabilidade daquele a imediata 
prestação de contas. 
 
8. O Empregador fornecerá ao Empregado, identificação profissional, para o melhor 
desempenho de suas atividades, sendo que a rescisão contratual, quando ocorrer, obriga à 
devolução da mesma. 
 
9. Fica vedado ao Empregado conduzir ou transportar qualquer pessoa em veículo de 
propriedade do Empregador, não necessária à execução do serviço, salvo se autorizado 
formalmente por pessoa com competência para tal fim. 
 
9 a. O descumprimento da cláusula acima acarretará a imediata rescisão do contrato de 
trabalho por justa causa, respondendo o empregado por qualquer responsabilidade nos termos 
da Lei Civil ou Criminal, com relação à pessoa conduzida irregularmente. 
 
10. Compromete-se o Empregado a prestar seus serviços não só ao Empregador, como 
também a qualquer outra empresa que a ele esteja vinculada ou coligada por interesses 
comuns, sob forma de Grupo Econômico. 
 
11. O empregador poderá fazer a transferência do Empregado para prestar seus serviços fora 
do local da assinatura deste contrato, de acordo com as necessidades dos serviços, com o 
qual desde logo, o empregado concorda. 
 
12. O regulamento do Estabelecimento, seu plano de carreira, quando houver, as normas 
internas, avisos, instruções ou normas complementares expedidas pelo Empregador, integram 
o presente Contrato, para todos os fins. 
 
Fica eleito o foro da cidade de Foz do Iguaçu para dirimir quaisquer oriundas do presente 
contrato. 
E, por serem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e 
forma, para um só efeito. 

FOZ DO IGUAÇU, 23 de OUTUBRO de 2016. 

EMPRESA  EMPREGADO 

TESTEMUNHAS  TESTEMUNHAS 

 

 
 

4.6. JORNADA DE TRABALHO 
 

No artigo 7– XIII da Constituição Federal garante 8 horas diárias e ou 44 

horas semanais, salvo acordos de compensação, mediação ou convenções 

coletivas de trabalho. As mais tradicionais jornadas de trabalhos no mercado 

são: 
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 8 horas diária com intervalo de uma hora ou 1h30min para alimentação 

e 4 horas no sábado. 

 7h20min todos os dias com como mesmo intervalo da anterior, sendo de 

segunda-feira ao sábado. 

 6 horas direto com intervalo de 15 minutos para alimentação. 

 

Obs. Não se aplica a mesma regra pra estagiário, ver legislação própria: Lei 

11.788/2008.  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha ou livro de registro de empregados 

 

Neste livro contem todas as informações pertinentes das relações 

trabalhistas de um funcionário com a empresa, (relações empregatícias), os 

itens que vamos encontrar nessa ficha cadastral estão baseados na CLT, esse 

registro deve ser efetuado antes do funcionário realizar qualquer atividade 

dentro da empresa, e qualquer alteração que venha ocorrer com esse 

funcionário deverá ser relatada nesse livro, (aumento de salário, troca de 

cargo, etc.), sem o registro de atividades nesse livro o funcionário jamais 

poderá iniciar suas atividades, a empresa que assim, o fizer, está correndo o 

risco de ser autuada e multada. 

 

 

 

 

 

Dica de pesquisa - Convenções Coletivas 

http://sinecofi.com.br/comercio-atacadista/ 
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4.7. FGTS 
 

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), www.caixa.gov.br, 

acessado em 2020, O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), foi 

criado com o objetivo de amparar o trabalhador, a CEF, tem a responsabilidade 

de administrar esse recurso, a empresa faz o pagamento todos os meses, que 

vai direto para uma conta vinculada ao contrato de trabalho, o valor desse 

depósito e baseado em 8% do salário do trabalhador. 

Com relação ao FGTS, existem umas regras para sacar esse valor, uma 

vez que a empresa faça rescisão do contrato sem justa causa o trabalhador 

terá o direito de sacar na integra o FGTS, mas, a partir da Lei 13.467/2017, Art. 

484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e 

empregador, nesse caso a multa rescisória será de 20% e o empregado terá 

direito de sacar 80% dos depósitos da conta FGTS, §1 do Art. 20 Lei 

8.036/1990. 

 

 

  

 Segundo a Lei nº 13.467/2017. Art. 47. O empregador que mantiver 

empregado não registrado nos termos do art. 41 desta Consolidação ficará 

sujeito a multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por empregado não 

registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. 

§ 1º Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o 

valor final da multa aplicada será de R$ 800,00 (oitocentos reais) por 

empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 



 
 

Página |043  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

4.8. DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO 
  

O 13º salário (décimo terceiro), segundo o Art. 7º, - VIII. DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, com 

base na remuneração integral, a Lei nº 4090/1962 e 4.749/1965, no Art. 1º e 

decreto 57.155/65, determina que em dezembro de cada ano, a empresa 

deverá efetuar pagamento ao seu funcionário como gratificação salarial 

independente da remuneração, essa remuneração corresponderá a 1/12 avos, 

da remuneração devida em dezembro, correspondente aos meses trabalhados 

no ano correspondente. Esse pagamento deverá ocorrer até 20 de dezembro. 

  

Exemplo 1.  

Remuneração (salário): R$1.200,00 

Caso esse empregado, tenha iniciado suas atividades nessa empresa, em 

janeiro x1 em dezembro de x1, e terá uma gratificação 13º Salário, no valor de 

R$1.200,00.   

 

Exemplo 2.   

Remuneração (salário): R$1.200,00 

Caso esse empregado, tenha iniciado suas atividades nessa empresa, em 

agosto x1 em dezembro de x1, e terá uma gratificação 13º Salário, no valor de: 

R$1.200,00 / 12 = R$120,00 x 5 (referente agosto a dezembro x1), somando 

um montante de R$600,00, que terá que ser pago até 20 de dezembro de x1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 13º salário, tem incidência de FGTS/ INSS/ IRPF. 
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 O pagamento do 13º salário  deverá ser feito em duas parcelas de 50 %, 

a 1º parcela em 30 de novembro e 2º parcela até 20 de dezembro. Na segunda 

parcela esta os descontos devidos, ver exemplo nos dois recibos de 

pagamento (holerite), que segue: 

Figura 3: Holerite de 13º salário primeira Parcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

CNPJ e Nome da empresa Nome do empregado 
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Figura 4: Holerite de 13º salário segunda Parcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 

4.9. FÉRIAS E GRATIFICAÇÕES 
 

As férias, segundo a Lei e Decreto nº 5.452/1943 Art. 129, e 

13.467/2017, em seu Art. 452-A. § 9º. “A cada 12 (doze) meses o empregado 

adquire direito a usufruir, nos 12 (doze) meses subsequentes, a um mês de 

férias, sem prejuízo da remuneração, nesse período, não poderá ser 

convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.” 

 No Decreto 13.467/2017 Art. 134. “Havendo concordância do 

empregado o período de férias poderá ser usufruído em até três períodos com 

algumas determinações:” 

 Um dos períodos não poderá ser inferior a 14 dias corridos; 

 E os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos.” 
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O valor das férias é composto por um abono de um terço a mais do que 

o salário normal. Exemplo: Remuneração: R$1.200,00 / 3 = R$400,00, nesse 

caso o total de férias a receber é, R$1.200,00 + R$400,00 = 1.600,00.  

 

Gratificações (premiações)  

As gratificações acontecem quando o empregador busca reconhecer um 

esforço prestado pelo empregado, a Lei 13.467/2017 Art. 468, afirma que não 

se assegura o ao direito de manutenção do pagamento da gratificação, isso é 

considerado um ato de liberalidade do empregador.  

Na atualidade muitas empresas criam campanhas de vendas, elaboram 

metas com valores que os vendedores de um determinado produto quando 

atingir um determinado valor recebera uma quantia em dinheiro, podendo as 

vezes ser em objetos: 

Exemplo: Em uma empresa havia uma campanha para o último 

trimestre ano 2020, meta de vendas R$100.000,00, no trimestre, por vendedor. 

A empresa conta com 10 vendedores, e ainda lançou um sorteio para todos os 

empregados da empresa inclusive os vendedores e gerentes, um total de dez 

(10) eletrodomésticos que variam de valores entre R$200,00 a R$390,00, e 

mais dez (10) vale compras, para serem consumidos no comércio da cidade, 

no valor R$50,00 cada, os quais seriam sorteados no dia da confraternização 

dos funcionários no final do ano. Outra premiação era de que o vendedor que 

durante o ano de 2020, tivesse o menor desconto na venda e melhor Custo 

Mercadoria Vendida – VMC, (desconto e CMV não superior a 5% e 55%). Esse 

ganharia um bônus de R$250,00. 
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4.10. Atividade de fixação 
 

 Acessar o site da Previdência social em: 

https://www.inss.gov.br/beneficios/ (Benefícios – outros).  

Pesquise as 11 (onze) modalidades de benefícios que existem hoje na 

Previdência Social, e faça uma apresentação em sala de aula.  

São: 

 4 Modalidades de aposentadorias; 

 3 Modalidades de auxílio; 

 2 Modalidades de pensão; 

 2 Modalidades de salários. 
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                 UNIDADE V – CALCULOS TRABALHISTAS DE RESCISÃO 

 
Com base no que diz a Lei, considera-se verbas rescisórias: 

 Aviso prévio; 

 Diferença de salário ou saldo de salário; 

 Caso tenha haver de adicionais noturnos, horas extras; 

 13º salário (proporcional), caso o empregado tenha trabalhado de 01 de 

janeiro X0, a 30 de junho X0, a empresa teria que para 6/12 de 13º 

salário; 

 Féria e adicionais de férias 1/3. Caso tenha férias vencidas serão 

calculadas juntas; 

 Caso a empresa tenha banco de horas e não foi compensado precisa 

incluir na rescisão; 

 Lembrando que, na rescisão sem justa causa a empresa tem multa de 

40% + 10% sobre o saldo de FGTS; 

 Como apresentado no item FGTS, (FGTS da Rescisão); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A orientação para o 13º salário ocorre nas férias também, o 

pagamento será proporcional aos meses trabalhados.  
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Modelo 3: Calculo de Rescisão Trabalhista 

EXEMPLO DE RESCISÃO TRABALHISTA - FUNCIONÁRIO PEDIU A 
RESCISÃO 

Empregador: GBO Materiais Elétricos LTDA CNPJ: 00.XXX.000/0001-XX 

Funcionário (a): Manoel João da Silva Nogueira CPF: 00.000.000.99 

Admissão/ Aviso  01/09/2018 - 30/07/2020 

Modalidade Pediu Demissão 

Jornada trabalho 44 horas semanais 

Remuneração na época da Contratação/ Rescisão R$1.355,00 / R$1.437,00 

Cálculo da Rescisão 

Informações adicionais Valores FGTS INSS  INSS  Valor 

Período de registro 
1 ano, 7 
meses  8% 7,50% 9% R$ 

Salário mensal 1.437,00 114,96 78,38 35,28 1.323,35 

Férias proporcionais (7/12) 838,25 67,06 838,25 

1/3 adicional de férias (7/12) 279,42 22,35 279,42 

13º (7/12) 838,25 67,06 62,87 775,38 

Aviso indenizado 1.437,00 -1.437,00 

Subtotal 
 

309,75 177,17 35,28 1.779,39 

Total devido 
 

1.779,39 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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Visto  Empregador Visto Trabalhador Visto do Responsãvel Legal do Trabalhador

TOTAL DEDUÇÕES

VALOR LÍQUIDO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Valor Valor Valor

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00

Selecione o Tipo de Contrato

R$ 0,00 

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00TOTAL BRUTO

112.2 Prev. Social - 13º 
Salário

18 CPF

R$ 0,00 

99 Ajuste de Saldo Devedor

DEDUÇÕES

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00115.1 Outros Descontos 
(MENSAL.SINDICAL-

R$ 0,00 

112.1 Previdência Social111 Contr. Sindical Laboral103 Aviso-Prévio 
Indenizado___/dias

R$ 0,00 

Selecione a Causa do Afastamento

.

114.2 IRRF sobre 13º Salário114.1 IRRF

Desconto
102 Adiantamento 13º Salário101 Adiantamento Salarial100 Pensão Alimentícia

R$ 0,00 

DescontoDesconto

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00 

R$ 0,00 

95 Outras Verbas 
(INDENIZAÇÃO ESPECIAL)

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)
70 13º Salário (Aviso Prévio 
Indenizado)

69 Aviso Prévio Indenizado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 

68 Terço Constituc. de Férias
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 
DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA

65 Férias Proporc XX/12 avos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

60 Multa Art. 477 § 8º/CLT
59 Reflexo do DSR sobre 
Salário Variável

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 
avos

63 13º Salário Proporcional XX/12 avos62 Salário-Família R$ 0,00 R$ 0,00 

58 Descanso Semanal Remunerado 
(DSR)

57 Gorjetas
56.1 Horas Extras ___ horas a 
___%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

50 Saldo de 00/dias Salário 
(líquido de 0/faltas e DSR)

Valor Valor

R$ 0,00 

53 Adic. de Insalubridade 
___%

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

55 Adic. Noturno ___ horas ___%54 Adic. de Periculosidade ___%

61 Multa Art. 479/CLT

52 Gratif icação51 Comissões

R$ 0,00 

VERBAS RESCISÓRIAS
ValorRubricaRubricaRubrica

0,00 Selecione a Categoria do Trabalhador0,00
31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

R$ 0,00
28 Pensão Alim. (%) TRCT 30 Categoria do Trabalhador29 Pensão Alim. (%) FGTS

22 Causa do Afastamento

27 Cod. Afastamento23 Remuneração Mês Anterior 24 Data de Admissão 26 Data de Afastamento25 Data do Aviso Prévio

DADOS DO CONTRATO
21 Tipo de Contrato

Chave de identificação Conectividade Social: .

BA

20 Nome da Mãe19 Data de Nascimento

17 CTPS (nº, série, UF)16 CEP15 UF14 Município

13 Bairro12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

BA

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra08 CNAE07 CEP06 UF05 Município

11 Nome10 PIS/PASEP

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR
02 Razão Social/Nome01 CNPJ/CEI

04 Bairro03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

Modelo 4: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor 
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5.1. Atividade de fixação 
 

 Mariza da Silva Pimentel, trabalho na empresa Romeiro Distribuidora de 

Alimentos LTDA, com inicio em 01 de janeiro X1 e foi demitida dia 30 de 

novembro X1, o salário base dela perfaz um montante de R$3.500,00. Ela 

tomou a decisão de não cumprir o aviso. 

Qual o valor do cálculo trabalhistas dessa funcionária? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ . 

 Caso um funcionário da empresa X, tenha remuneração de R$3.250,00, 

qual será a contribuição dele para com o INSS?   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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