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CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO1
Entre ________________________, com sede em ___________________, adiante designado primeiro
outorgante, e _____________________________, nascido em __/__/___, com o número de Contribuinte
___________________ , e residente em ___________________________________adiante denominado segundo
outorgante, ao abrigo do art. 102° e seguintes da Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro, é celebrado o contrato de
trabalho a termo certo com as seguintes condições e cláusulas:
1.°
O segundo outorgante obriga-se a trabalhar na sede do primeiro outorgante com morada
__________________________________, das ___ às ___ horas e das __ às ___ horas com descanso semanal ao
sábado

e

domingo,

com

as

categoria

profissional

de

__________________

que

tem

funções

de

_________________________________________ ficando, assim, e no desempenho das tarefas que lhe foram
conferidas, sob a direcção e autoridade do primeiro outorgante.
2.°
O primeiro outorgante, como contrapartida do trabalho prestado pagará ao segundo outorgante aplicará ao
segundo

outorgante

a

tabela

salarial

em

vigor

para

a

categoria

profissional

_____________________________________________, cujo valor de remuneração base ilíquida mensal é de
_______ euros, (Valor por extenso), sendo-lhes devidas também as prestações complementares retributivas a que
tenha direito, nomeadamente _______________________________________________ (colocar outros subsídios)
desde que verificados os requisitos, estabelecidos no acordo de Empresa, para a respectiva atribuição, assim como o
subsídio de férias e a parte proporcional do 13.° Mês.
3º
O segundo outorgante deve apresentar-se ao serviço com assiduidade e realizar o trabalho com zelo e
empenho, visando o aumento da produtividade da empresa, guardar lealdade à entidade empregadora e cumprir as
demais obrigações resultantes do contrato e das normas que o regem.
4º
Este contrato, determinado pelo aumento temporal e excepcional da actividade do primeiro outorgante, é
celebrado pelo período de 1 ano, tendo a sua vigência início em __/ __ / ___ e caducará em __/ __/ ___ se o primeiro
outorgante participar ao segundo, de forma escrita, até 15 dias antes de o prazo expirar, a vontade de o não renovar.
5º
Durante os primeiros 30 dias de cumprimento do contrato, qualquer uma das partes o pode rescindir sem
aviso prévio nem invocação de justa causa, não havendo lugar a qualquer indemnização.
6º
As condições não previstas no presente contrato, são reguladas pelas disposições legais aplicáveis, é
escolhido o tribunal de_____________________________ para a resolução de qualquer litígio emergente deste
contrato.
7º
Este contrato é assinado por ambas as partes e feito em duplicado ficando cada uma com um exemplar.
O imposto de selo deste contrato é pago por guia.
(Local) _____________________ e ____(dia) de ___________(Mês) de __________ (Ano).
O Primeiro Outorgante,

___________________________

O Segundo Outorgante,

________________________
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Notas:
1- Este exemplo de minuta de contrato foi feita de acordo com a regulamentação em vigor, não dispensando
a consulta do Código do Trabalho Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro ,bem como de outra regulamentação.
2- Os espaços em branco e referências deverão ser substituídos pela informação dos contraentes do contrato
e das condições do mesmo.
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