
CONTRATOS DE TRABALHO RURAL POR PRAZO DETERMINADO

	Por este particular instrumento contratual de trabalho, firmado entre partes, de um lado...................., empresa rural, estabelecida em ...................., a seguir denominada simplesmente de EMPREGADORA, e de outro lado ...................., titular da CTPS nº .........., série .........., a seguir denominada simplesmente EMPREGADO (A), fica justo e contratado o seguinte: 

1. O prazo do presente contrato será de ... dias (meses ou anos), a contar desta data, devendo terminar a ... de ... de ..., independentemente de quaisquer interrupções que, por motivo de moléstia, acidentes de trabalho, serviço militar ou outras, ocorrerem durante sua vigência.

2. Findo o prazo previsto na cláusula anterior ou terminando o prazo de prorrogação, e não sendo o empregado dispensado, passará o contrato a vigorar por prazo indeterminado, respeitadas as condições abaixo estipuladas.

3. O empregado é contratado para exercer as funções de ... (indicar), mas declara que exercerá qualquer outra compatível com suas condições pessoais.

4. A remuneração do empregado será de ... (mês, dia ou hora), sendo ... pagos em dinheiro, ... representados pela casa onde vai residir e ... representados pela alimentação, deduções essas com as quais está de pleno acordo.

O pagamento da remuneração será feito mensalmente (ou semanalmente).

5. O empregado autoriza o desconto em seus salários das importâncias que lhe forem adiantadas pelo empregador para pagamento de médico, compra de remédios ou outras despesas, bem como dos valores correspondentes aos fornecimentos que lhe forem feitos à sua família de produtos  da fazenda, como leite, carne, lenha.

6. O empregado autoriza, também, o desconto nos seus salários das importâncias correspondentes aos prejuízos que causar a seu empregador.

7. O empregado se obriga a trabalhar oito horas por dia, no horário que mais convier ao empregador.

8. O empregado poderá ser transferido de local de trabalho, inclusive com mudança de domicílio.

9. O empregado se obriga a respeitar a praxe de serviço em vigor, na Fazenda.

10. Constituirão motivos para imediata dispensa do empregado, além dos previstos em lei, a embriaguez ou briga em serviço.

11. O empregado se compromete a desocupar imediatamente a casa, onde vai morar, no caso de rescisão deste contrato por motivo.

12. E por estarem de acordo com todas estas condições, firmam o presente contrato, na presença de duas testemunhas.


Local, data e assinaturas do empregado e do empregador.

