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INTRODUÇÃO: 

 

• Um dos maiores desafios enfrentados pelos Produtores Rurais na 
atualidade é o gerenciamento da mão-de-obra. Encontrar o meio 
termo entre remuneração, legislação trabalhista, Normas de Saúde e 
Segurança do Trabalho e encargos tributários não é tarefa fácil. 

 

• A mão-de-obra nas pequenas propriedades muitas vezes é composta 
da família. Há casos em que o Produtor Rural contrata empregados, 
mas na maioria das vezes o trabalho é sazonal, com contratação de 
temporários. 

 

• A seguir, você Produtor, encontrará informação que irá lhe auxiliar a 
escolher o modelo de gestão de mão-de-obra que melhor se encaixa 
no desenvolvimento de sua atividade produtiva. 

   
 



1 – CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO  

• Todo Empregado contratado por prazo indeterminado 
deverá ser registrado em CTPS, desde o 1º dia de 
trabalho; 

 

• O Produtor Rural que tiver um ou mais Empregados 
deverá possuir Gestão de Segurança do Trabalho – 
PPRA e PCMSO. 

 

• Os Empregados terão que passar pelo seguintes 
exames médicos: Admissional, Periódico, Mudança de 
Função, Retorno ao Trabalho, Demissional. 

 



Condições mínimas a serem observadas na contratação de empregado 
rural: 

• Definir claramente as funções do empregado, não pode ser contratado na função 
de “serviços gerais”; 

• Estabelecer o modo de aferição do salário que pode ser pago tanto por produção, 
tempo ou tarefa; 

• Valor do salário, não pode ser menor que o salário mínimo nacional; 

• A forma de pagamento do salário pode ser definida em no mínimo 30% de 
dinheiro e até 70% em utilidade e deve ser efetuado até o 5º dia útil de cada mês; 

• Adicionais ao salário: adicionais de insalubridade ou periculosidade e horas extras; 

• Fornecer ao empregado gratuitamente instrumentos de trabalho e equipamentos 
de proteção individual – EPI; 

• Duração da jornada de trabalho, no máximo de 8 (oito horas) diárias e 44 
(quarenta e quatro) horas semanais. Além deste limite o empregador é obrigado a 
pagar o excedente como horas extras, conforme o horário das mesmas; 

• Fornecer transporte para o empregado; condições básicas de higiene e 
alimentação e água potável e fresca em quantidade suficiente; 

• Pagar férias anuais mais 1/3 constitucional e 13º salário; 

• Pagar Salário família para cada filho menor de 14 anos ou inválido: se o salário for 
até R$ 859,88 = R$ 44,09, acima deste valor até R$ 1.292,43 = R$ 31,07; 

 



ENCARGOS NO SALÁRIO MENSAL DE CADA EMPREGADO 

•  A contribuição do Empregador Rural, constituído como pessoa física, será calculada 
sobre a folha de pagamento e sobre a receita bruta da comercialização de sua produção.  

 

• A contribuição sobre a comercialização de sua produção é de 2,3%, sendo: 

 

 

 

 

• Sobre a folha de pagamento incidirá somente a contribuição de terceiros, que é de 2,7%, 
sendo: 

 

CUSTEIO PERCENTUAL (%) 

Benefícios trabalhador rural 2 

Financiamento da complementação das 

prestações por acidente de trabalho 
0,1 

Senar 0,2 

  2,3 

CUSTEIO PERCENTUAL (%) 

Salário Educação 2,5 

Incra 0,2 

FGTS 8,0 

  10,7 
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• Os encargos incidentes sobre a folha de pagamento são devidos inclusive referentes às 
parcelas in natura, ao 13º e sobre as férias mais 1/3. 

• Na rescisão do contrato de trabalho haverá incidência de Contribuição Previdenciária, 
FGTS. Se a dispensa se der sem justa causa, o Empregador Rural terá que pagar multa de 
50% sobre o saldo do FGTS, 40% para o empregador, os 10% se referem à contribuição 
previdenciária. 

• O Empregado Rural também terá que contribuir para a Previdência Social. As alíquotas  
devidas pelo Empregado Rural varia de acordo com a faixa salarial, a saber: 

 

 

 

• As remunerações pagas aos Empregados Rurais estão sujeitas ao desconto do Imposto de 
Renda na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, observado o limite de 
isenção fixado na Tabela Progressiva. 

•  
 

Salário-de-contribuição (R$) Alíquota para fins de recolhimento ao INSS 

até 1.659,38 8% 

de 1.659,39 a 2.765,66 9% 

de 2.765,67 a 5.531,31 11% 
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2 – EMPREGADO TEMPORÁRIO – Prazo determinado 

• CONTRATO DE SAFRA: é aquele que tem sua duração dependente de 
variações estacionais das atividades agrárias, assim entendidas as tarefas 
normalmente executadas no período compreendido entre o preparo do 
solo para o cultivo e a colheita. 

  

• O contrato de trabalho deve ser escrito, constar data de início e fim da 
contratação e os serviços para qual foi contratado, salário e jornada de 
trabalho; 

 

• Deve registrar na CPTS  e pagar os encargos incidentes; 

 

• O mesmo empregado somente poderá ser contratado novamente para 
outra atividade após 06 meses do término do último contrato sob pena de 
ser convertido em contrato por prazo indeterminado. 

 

• Estão sujeitos às regras de Medicina e Segurança do Trabalho.  

 

 

 



3 – TERCEIRIZAÇÃO: PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 

• Ao contratar EMPRESA para prestação de serviços o Produtor Rural deverá exigir: 

 

1. Documentos que demonstrem que a empresa está com saúde financeira em dia: 

a) Contrato Social; 

b) Certidão Negativa de Tributos Federais e Previdência Social; 

c) Certidão Negativa FGTS; 

d) Certidão Negativa Ações Trabalhistas; 

e) Certidão Negativa Tributos Municipais. 

 

2. Documentos relativos aos Empregados que irão realizar os serviços na Fazenda: 

a) Documento oficial com Relação dos Empregados, comprovante de registro em CTPS e inscrição na previdência Social; 

b) PPRA;  

c) PCMSO; 

d) Ficha de entrega de EPI. 

 

OBS.: SOMENTE AUTORIZAR REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS REGISTRADAS, UTILIZANDO OS EPI´S INDICADOS NO 
PPRA/PCMSO. 

 

 



CUIDADOS AO CONTRATAR TERCEIROS 
• Analisar se a documentação da empresa e dos empregados atendem as leis tributárias, trabalhistas, 

segurança e medicina do trabalho; 

 

• Celebrar contrato escrito. O contrato deve conter: 

 

a) Data de início e fim; 

b) Descrever com detalhes os serviços prestados; 

c) Proibição de empregar menores de 18 anos; 

d) Proibição de aplicação de agroquímicos por menores de 18 anos, maiores de 60 anos e grávidas; 

e) Obrigação da contratada de fornecer EPI´s necessários, respeitar as normas de Segurança do Trabalho e 
normas internas da fazenda; 

f) Isentar o contratado de quaisquer danos que venham a ocorrer com os empregados da contratada; 

g) Responsabilizar a contratada pelo pagamento dos salário e todos os encargos incidentes em folha de 
pagamento; 

h) Preço dos serviços devem englobar também todos os impostos decorrentes de sua prestação; 

i) Indenizar o contratante  se por ventura vier a ser condenado em ações trabalhistas movidas por 
empregados da contratada. 

 

OBS.: O DEPARTAMENTO JURÍDICO DA SOCICANA PODERA SER CONSULTADO PARA ANÁLISE DE CONTRATOS 
DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

 



4 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO 
  

• “Trabalhador Autônomo é a pessoa física que exerce, por conta própria, 
atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou 
não.”(Art. 12, inciso V, alínea h - Lei 8.212/91 - Previdência Social) 

  

 CARACTERÍSITICAS DO AUTÔNOMO: 

 

• Presta serviço por conta própria; 

• Assume os riscos de sua atividade econômica; 

• Não é subordinado como empregado; 

• Não está sujeito à direção do contratante; 

• Não tem horário de trabalho; 

• Presta serviços para uma ou mais pessoas; 

• Não tem sócio(s), mas pode ter empregado(s) e contratar terceiro. 

 



REGISTROS E INSCRIÇÕES NECESSÁRIOS AO AUTÔNOMO 
 

1 - INSS – Previdência Social: 

  

• Autônomo que presta serviços a Pessoa Física (PF) precisa estar inscrito na previdência social: ele 
recolhe 20% sobre o faturamento mensal (Carnê/GPS), ou; 

  

• Pelo Plano Simplificado autônomo recolhe apenas 11%, mas sua aposentadoria será “por idade” e não 
“por tempo de contribuição”. 

  

2 – CPF  – Cadastro de Pessoa Física  

 Receita Federal 

 

3 - Inscrição na Prefeitura Municipal 

Verificar na Prefeitura Municipal se há incidência de ISS; 

 

4 - IRPF(Imposto de Renda Pessoa Física) 

Fará pagamento do IRPF com base na soma de todos os serviços que prestou, recolhimento Carnê Leão de 
acordo com Tabela Progressiva Mensal. 

 



RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA 

 Informar no recibo de pagamento:  

 

• Nome do autônomo,  CPF e RG; 

• Número de Inscrição no INSS; 

• Número de inscrição na Prefeitura Municipal, se for o caso; 

• Endereço do Autônomo; 

• Descrição do Serviço Prestado; 

• Nome,  CPF e RG do Tomador ; 

• Valor do Serviço. 

  

Obs. Modelo aba de anexos 

 

• DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO: 

  

• GPS- Guia da Previdência Social (INSS); 

• DAM - Documento de Arrecadação Municipal São Paulo (ISS); 

• DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (IR). 

 



CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR AUTÔNOMO 

• O trabalhador autônomo que pretender aposentar por 
tempo de contribuição terá que recolher contribuição mensal 
de 20% para o INSS sobre o salário contribuição; 

 

• Se a opção for por idade, o recolhimento será de 11% sobre o 
salário mínimo. 

 

• OBS.: POR SE TRATAR DE AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA, OS 
IMPOSTOS SÃO DE RESPOSABILIDADE DO AUTÔNOMO, 
DEVEM SER RECOLHIDOS UMA VEZ POR MÊS.  

 

• TOMADOR DE SERVIÇOS PODERÁ REQUERER 
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO OU CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. 

 



5 – MÃO-DE-OBRA FAMILIAR 

O Produtor que realizar pessoalmente as atividades no campo, 
ou com auxílio de familiares, deve seguir as seguintes normas 
de segurança e medicina do trabalho: 

 

• Somente iniciar as atividades se estiver usando os EPI´s 
adequados; 

 

• Proteger partes móveis de máquinas e equipamentos; 

 

• Participar de treinamentos e/ou cursos de capacitação para 
aplicação de agroquímicos, primeiros socorros, combate a 
incêndios. 



PARTICULARIDADES NA CONTRATAÇÃO 

• É proibida a contratação de menores de 18 anos para 
exercício de trabalho noturno, insalubre e perigosos; 

 

• É proibida a aplicação de agroquímicos por menores de 
18 anos, maiores de 60 anos e grávidas; 

 

• Todo aplicador de agroquímico deve passar por 
treinamento específico, ministrado por associação de 
classe ou sindicatos. 



CARTÃO DE PONTO E  

RECIBO DE PAGAMENTO 

• O Controle de Ponto via registro em cartão ou por meio digital somente é  obrigatório se o 

Produtor Rural possuir acima de 10 empregados. 

• Recomenda-se àqueles que possuem menos de 10 de empregados, que faça o registro em 

livros pontos ou fichas, o documento preenchido de próprio punho pelo Empregado 

facilita o cálculo do pagamento, especialmente se houver horas extras. 

• IMPORTANTE: O Empregado deve registrar a hora de entrada, saída e intervalo de almoço, 

anotando hora e minuto. Proibido horário britânico, ou seja, entrada, saída e horário de 

refeição pré-anotado, sempre no mesmo horário. O ideal é que haja pequenas variações 

de horário. Ex. Entrada 06h59, almoço 11h01, retorno 12h01, saída 17h00. 

• RECIBO DE PAGAMENTO: Deve descrever  os valores percebidos e os descontos de forma 

clara, a fim de que o Empregado tenha ciência e compreensão dos mesmos. 



SEGURANÇA DO TRABALHO 
• É dever do Produtor Rural: 

 

a) Fornecer gratuitamente EPI aos seus empregados, anotar na ficha e  mantê-
las arquivadas; 

 

b) Treinar seus empregados quanto ao uso correto dos EPIs; 

 

c) Fiscalizar o uso de EPI’s; 

 

d) Treinar empregados atendimento de primeiros socorros; 

 

e) Treinar os empregados que fazem aplicação de agroquímicos; 

 

f) Capacitar os empregados para exercer as funções para as quais foram 
contratados. 



SEGURANÇA DO TRABALHO 
NA CONTRATAÇÃO DE AUTÔNOMOS 

• É dever do Produtor Rural: 

 

a) Exigir que os terceiros (empresas ou autônomos) respeitem as normas 
internas da fazenda de Segurança do Trabalho; 

 

b) Exigir que somente iniciem a prestação de serviços se estiverem 
utilizando os EPI’s adequados; 

 

c) Fiscalizar o uso de EPI’s; 

 

d) Dar orientações de atendimento de primeiros socorros; 

 

e) Solicitar comprovante de capacitação para aplicação de agroquímicos. 

 

 



KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 

NR 7 em seu item 7.5.1.  

 

• “Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação 
dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade 
desenvolvida; manter esse material guardado em local adequado e aos cuidados de 
pessoa treinada para esse fim”. 

 

O Kit de primeiros socorros devem conter os itens descritos no PCMSO. 

 

Em regra, KIT DE PRIMEIROS SOCORROS DEVE CONTER: 

 

• Instrumentos: Pinça, tesoura, luvas cirúrgicas, máscara de proteção facial e 
termômetro. 

•  
Material para curativo: Algodão hidrófilo, gaze esterilizada, esparadrapo, ataduras 
de crepe, caixa de curativo adesivo e soro fisiológico. 

•  
Antissépticos: Solução de iodo, água oxigenada – 10 volumes, álcool e água 
boricada. 

 

 



Posso colocar medicamentos para dor de cabeça, dor de 
estômago e outros no Kit de primeiros socorros? 

 • Não. O Decreto 20.931 de 11/01/32 que regulamenta o exercício da 
medicina deixa claro que somente profissionais habilitados podem 
prescrever medicamentos, pois, possuem responsabilidade técnica para 
isso.  

• A prescrição de medicamentos por terceiros, pode ser muito perigosa, 
pois, cada organismo tem características próprias, e o que pode ser bom 
para uma pessoa, não será necessariamente bom para outra, justamente 
porque há diferença entre os organismos de cada pessoa e as diferentes 
reações que podem ocorrer. 

• Portanto, não se deve colocar medicamentos de uso oral, nem para dor 
de cabeça e afins. Algumas pessoas são alérgicas a medicamentos que 
elas mesmas desconhecem, e podem se intoxicar ou sofrer algum mal 
por causa de remédios do kit. 

• É recomendável que cada colaborador recorra apenas a medicamentos 
de uso conhecido e que já está habituado a tomar e conhece os efeitos 
ou preferencialmente tenham sido prescritos por seu médico de 
confiança. 

 



MEDIDAS DE EMERGÊNCIA 

I -  CORTES E ARRANHÕES: 

 

• Em casos de ferimentos leves, superficiais e com perda de sangue 
moderada, os primeiros socorros a serem tomados são: 

  

• Lavar as mãos com água e sabão; 

 

• Lavar a parte atingida com água e sabão, removendo qualquer sujeira do 
local do ferimento; 

 

• Cobrir o ferimento com gaze esterilizada e esparadrapo ou pano limpo e 
procurar um posto médico. 

  

• Se houver suspeita de fratura no local, não lavá-lo com as mãos e procurar 
um posto médico o mais rápido possível. 



MEDIDAS DE EMERGÊNCIA 

II - HEMORRAGIA NASAL: 

 

• Dentre todas as hemorragias, a nasal é a mais comum. É causada por 
esforço físico, excesso de sol, altas temperaturas, etc. Atendimento 
recomendado: 

• Tranquilizar a vítima; 

• Afrouxar a roupa próxima ao pescoço; 

• Sentar a vítima em local fresco, verificando o pulso; 

• Comprimir a narina com os dedos por 5 a 10 minutos; 

• Usar chumaço de algodão para tampar a narina que sangra; 

• Colocar compressa de gelo no nariz, testa e nuca; 

• Pedir à vítima para respirar pela boca;  

• Não deixar que assoe o nariz; e 

• Se não cessar a hemorragia, encaminhar a vítima ao médico. 



MEDIDAS DE EMERGÊNCIA 
 

III - SANGRAMENTOS INTENSOS: 

 

• Sangramentos intensos ocorrem devido ao 
rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou artéria, 
alterando o fluxo normal da circulação. Nesses casos, 
deve-se: 

• Elevar e manter assim o membro atingido; 

• Comprimir o local com gaze esterilizada ou pano limpo 

• Dirigir-se a um posto médico o mais rápido possível. 

 

 

 

 



MEDIDAS DE EMERGÊNCIA 

IV - FRATURAS: 

 

• São rompimentos ósseos, que podem ocorrer em um ou mais 
pedaços. São situações que geram dor intensa e impossibilidade de 
movimentar a região afetada.  

• Nesses casos, deve-se imobilizar o local da fratura e providenciar 
auxílio médico imediato. Lembrando que a retirada ou transporte da 
vítima deve ser feito por pessoa com treinamento específico, pois se 
feito dar forma errada, poderá gerar complicações. 

 

• OBS. Todo acidente considerado grave ou de maiores proporções 
deve ser comunicado ao hospital ou posto de atendimento mais 
próximo para que possa haver a prestação de socorro o mais rápido 
possível. 

 

• IMPORTANTE: O Produtor Rural deve informar aos Empregados e 
Prestadores de Serviços telefone para atendimento de emergência.  



PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS 

 

QUAIS SÃO OS ANIMAIS PEÇONHENTOS? 

• Serpentes 

• Escorpiões 

• Aranhas 

• Taturanas (lagartas) 

 

• COMO PREVENIR ACIDENTES 

• Manter limpos quintais, celeiros, currais e canis; 

• Acondicionar lixo em recipientes fechados; 

• Usar botas de cano alto, perneiras e luvas; 

• Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los; 

• Cuidados ao colher frutas, manusear folhas e gravetos; 

• Atenção ao adentrar em locais escuros e manipular lixo ou entulho; 

• Evitar colocar mãos em buracos; 

 



PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS 

 FUI PICADO, E AGORA? 

• Por serpentes:  

• Manter a pessoa deitada com o membro ferido elevado; 

• Lavar a ferida com água e sabão; 

• Procurar um hospital o mais rápido possível para tratamento com soro; 

• Se possível, levar a serpente para identificação. 

  

• Por escorpiões ou aranhas: 

• Aplicar compressas mornas para aliviar a dor até chegar ao hospital; 

• Procurar hospital rapidamente para avaliar a necessidade da aplicação do soro; 

• Se possível, levar a aranha ou escorpião para identificação. 

  

• Por taturanas ou lagartas: 

• Lavar com água corrente; 

• Fazer compressas frias com água ou gelo para aliviar a dor; 

• Procurar hospital, se possível, levar a taturana/lagarta para identificação e avaliação da necessidade do uso de soro. 

 

• PRÁTICAS QUE NUNCA DEVERÃO SER ADOTADAS: 

• Uso de torniquetes (garrotes); 

• Incisões; 

• Sucção do veneno; 

• Aplicar pomadas, ervas e etc.; 

 



 
 

ANEXOS 
 

 

 

• MODELOS DE DOCUMENTOS 

 
 

• O arquivo digital com modelos de documentos poderão ser solicitados à Socicana 



RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO – RPA 

  
Nome: 

CPF/MF: 

INSS / PIS: 

Endereço: 

   

Recebi de _________________________________________________, portador do CPF/MF __________________________, com endereço à 

_______________________________, nº __________, Bairro _____________________, na cidade de ___________________________/SP, a 

importância de _______________________________, referente a prestação de serviços autônomos de 

____________________________________________________________________________,  realizados na Fazenda ____________________, 

situada em __________________/SP, em data de ___________________________________, de cujo valor dou a mais pela geral e irrestrita 

quitação para nada mais reclamar.  

  

Declaro que o recolhimento previdenciário é de minha inteira responsabilidade, em conformidade com a Lei  8.212/91 . 

   

Local e data:  

  

  

 ______________________________________ 

Prestador de Serviços  

 



ROTEIRO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO 

 Na contração, é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, 

cor, estado civil, situação familiar ou idade. 

  

É proibida a contratação de menores de 18 anos em atividades insalubres, perigosas e noturnas. 

  

Na aplicação de defensivos é proibida contratação de menores, maiores de 60 anos e grávidas. 

  

Não se pode exigir, em processo seletivo, certidão negativa de antecedentes criminais, mas podem ter acesso por conta própria a essas informações por serem públicas, através de 

certidões obtidas na internet, Poupatempo ou cartório distribuidor. 

  

DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER EXIGIDOS NA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE UM EMPREGADO 

Comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade; 

Certidão de que não possui processo trabalhista ajuizado (certidão negativa trabalhista); 

Certidão negativa da SERASA, do SPC e assemelhados ou dos cartórios de protestos; 

Informações sobre antecedentes criminais, tais como certidão negativa criminal ou "folha corrida"; 

A exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez; 

Exame de HIV (AIDS); 

  

Num processo de contratação deve-se analisar documentos, currículo, último passo será entrevista. 

  

Importante:  

 1 -  Terminada entrevista, avise o candidato que existem outras pessoas a serem entrevistadas e decisão será tomada após  conversar com o último candidato. 

 2 -  Ao dar a notícia ao candidato que de não foi escolhido para vaga, diga que não preencheu todos os requisitos do perfil, mas que o contato permanecerá nos arquivos, caso haja vaga 

que possa ser preenchida por ele entrará em contato. 

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/contrato_experiencia.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/lei_acao_rescisoria.htm
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http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/lei_acao_rescisoria.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/consulta_serasa.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/consulta_serasa.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/consulta_serasa.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/clientes/soropositivo.htm


ROTEITO ENTREVISTA DE EMPREGO 

 O processo de contratação é uma das atividades mais importantes dentro de um negócio, escolher de maneira errada pode gerar 
desgastes e impactos sérios ao dia a dia e a seus planos futuros. Portanto, é fundamental acertar nessa hora.  
Deve-se ter em mente a vaga específica que será preenchida, o perfil que se espera do candidato, suas habilidades físicas, 
conhecimentos técnicos e atitudes de acordo com a vaga a ser ocupada. É necessário também avaliar se o candidato já teve 
experiências anteriores na área e questionar como foram.  
 
Saber as perguntas certas a serem feitas é o primeiro passo, algumas sugestões podem ser usadas para facilitar o processo de 
seleção: 
 
Fale sobre você, idade, estado civil, escolaridade, se tem filhos, com quem mora. 
  
1. O que gosta de fazer nos dias de folga? 

 
2. Como ficou sabendo da vaga de emprego? 

 
3. Se conhece a fazenda, as pessoas que lá trabalham, tipo de atividade que é desenvolvida? 

 
4. Se costuma tomar iniciativa para fazer  o trabalho do dia-a-dia ou  espera que o empregador lhe passe as tarefas? (para 

saber se é pro ativo) 
 

5. Costuma dar sugestões ao empregador de formas como executar tarefas, melhor técnica? 
 

6. Conte-me sobre suas experiências profissionais. 
 

7. Qual o motivo da saída de seu ultimo emprego? 
 

8. Você tem alguma pergunta sobre o cargo ou outras dúvidas? 



 
Contrato Individual de Trabalho por Prazo Indeterminado 
  

 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes: 
  
1. ....................................(nome),(nacionalidade), (estado civil), (profissão), titular do CPF nº (XXXX), RG (XXXX), residente à Rua (endereço) que por força 
do presente contrato passa a ser simplesmente denominado EMPREGADOR; 
  
2. ...................................(nome),(nacionalidade), (estado civil), (profissão), titular do CPF nº (XXXX), RG (XXXX), CTPS (número), residente à Rua 
(endereço) doravante designado EMPREGADO; 
  
Firmam o presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO, nos termos da Lei e, seguintes cláusulas assim pactuadas: 
  
Cláusula 1ª - Da Função 
  
O EMPREGADO, obriga-se a prestar seus serviços no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de _______________, mediante 
a remuneração de R$ ___,__(_________________), a ser paga mensalmente ao empregado, até o __ (______) dia útil do mês. 
  
Parágrafo único.Ressalva-se o EMPREGADOR, no direito de proceder à transferência do empregado para outro cargo ou função que entenda que este 
demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com sua condição pessoal. 
  
Cláusula 2ª – Da jornada de trabalho 
  
O trabalho executado pelo empregado consistirá na jornada diária de ______ (total das horas diárias), de __________ a __________ (especificar os dias 
da semana), com intervalo para repouso/refeição, das __________ a __________, perfazendo um total de __________ horas semanais. 
Parágrafo único.Se houver horas extras, estas serão pagas na forma da lei ou serão compensadas com repouso correspondente. 
  
Cláusula 3ª – Da Transferência 
  
O EMPREGADO está ciente e concorda que a prestação de seus serviços se dará tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em 
qualquer outra Cidade, Capital ou Vila do Território Nacional, nos termos do que dispõe o § 1° do artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
  
 



  
Cláusula 4ª- Dos descontos 
  
O EMPREGADO autoriza o desconto em seu salário das importâncias que lhe forem adiantadas pelo empregador, bem como aos descontos legais, sobretudo, os previdenciários, de 
alimentação, habitação e vale transporte. 
  
Parágrafo único.Sempre que causar algum prejuízo, resultante de alguma conduta dolosa ou culposa, ficará obrigada o EMPREGADO a ressarcir ao EMPREGADOR por todos os danos 
causados. 
  
Cláusula 5ª - Das Disposições Especiais 
  
O EMPREGADO compromete-se também, a respeitar o regulamento da empresa, mantendo conduta irrepreensível no ambiente de trabalho, constituindo motivos para imediata 
dispensa do empregado, além dos previstos em lei, o desacato moral ou agressão física ao EMPREGADOR, ao administrador ou a pessoa de seus respectivos companheiros de trabalho, 
a embriaguês no serviço ou briga no local de trabalho. 
  
O EMPREGADO compromete-se ainda, a respeitar todas as normas de Segurança do Trabalho; a utilizar os EPI´s indicados à finalidade a que se destina; somente iniciar o serviço se 
estiver usando os EPI’s indicados na tarefa a realizar; responsabilizar-se pela guarda e conservação dos EPI’s; comunicar o Empregador dano ou extravio no EPI para aquisição de outro. 
Está ciente que a recusa do uso de EPI gerará punição prevista no art. 482, h, da CLT. 
  
E por estarem assim contratados, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas, 
para as finalidades de direito. 
  
  
_____________ (cidade), ___, de __________ de ______ 
  
  
_________________________________________ 
Empregador 
  
  
___________________________________________ 
Empregado 
  
Testemunhas: 
  
_________________________   ___________________________ 
CPF:       CPF: 
 



Contrato Individual de Trabalho por Prazo Determinado 

 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes: 
  
1. ....................................(nome),(nacionalidade), (estado civil), (profissão), titular do CPF nº (XXXX), RG (XXXX), residente à Rua (endereço) que por 
força do presente contrato passa a ser simplesmente denominado EMPREGADOR; 
  
2. ...................................(nome),(nacionalidade), (estado civil), (profissão), titular do CPF nº (XXXX), RG (XXXX), CTPS (número), residente à Rua 
(endereço) doravante designado EMPREGADO; 
  
Firmam o presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO, nos termos da Lei e, seguintes cláusulas assim pactuadas: 
  
Cláusula 1ª - Da Função 
  
1.1 O EMPREGADO, obriga-se a prestar seus serviços no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de _______________, 
mediante a remuneração de R$ ___,__(_________________), a ser paga mensalmente ao empregado, até o __ (______) dia útil do mês. 
  
Parágrafo único.Ressalva-se o EMPREGADOR, no direito de proceder à transferência do empregado para outro cargo ou função que entenda que este 
demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com sua condição pessoal. 
  
Cláusula 2ª – Do prazo e da jornada de trabalho 
  
2.1 Este contrato de trabalho é celebrado por prazo determinado, iniciando-se em ________________________ e terminando no dia 
_________________________. 
Parágrafo Único - Decorrido o período estipulado, o presente contrato extinguir-se-á de pleno direito, para qualquer das partes, mesmo estando o 
empregado percebendo auxílio doença, auxílio doença acidentário, salário maternidade, fazendo parte da CIPA ou de entidades sindicais, ou gozando 
de qualquer estabilidade provisória.  
2.2 O trabalho executado pelo empregado consistirá na jornada diária de ______ (total das horas diárias), de __________ a __________ (especificar os 
dias da semana), com intervalo para repouso/refeição, das __________ a __________, perfazendo um total de __________ horas semanais. 
Parágrafo único.Se houver horas extras, estas serão pagas na forma da lei ou serão compensadas com repouso correspondente. 

 



Cláusula 3ª – Da Transferência 
  
3.1 O EMPREGADO está ciente e concorda que a prestação de seus serviços se dará tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em qualquer outra Cidade, 
Capital ou Vila do Território Nacional, nos termos do que dispõe o § 1° do artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
  
Cláusula 4ª- Dos descontos 
  
4.1 O EMPREGADO autoriza o desconto em seu salário das importâncias que lhe forem adiantadas pelo empregador, bem como aos descontos legais, sobretudo, os previdenciários, 
de alimentação, habitação e vale transporte. 
  
Parágrafo único.Sempre que causar algum prejuízo, resultante de alguma conduta dolosa ou culposa, ficará obrigada o EMPREGADO a ressarcir ao EMPREGADOR por todos os danos 
causados. 
  
Cláusula 5ª - Das Disposições Especiais 
  
5.1 O EMPREGADO compromete-se também, a respeitar o regulamento da empresa, mantendo conduta irrepreensível no ambiente de trabalho, constituindo motivos para imediata 
dispensa do empregado, além dos previstos em lei, o desacato moral ou agressão física ao EMPREGADOR, ao administrador ou a pessoa de seus respectivos companheiros de 
trabalho, a embriaguês no serviço ou briga no local de trabalho. 
  
5.1 O EMPREGADO compromete-se ainda, a respeitar todas as normas de Segurança do Trabalho; a utilizar os EPI´s indicados à finalidade a que se destina; somente iniciar o serviço 
se estiver usando os EPI’s indicados na tarefa a realizar; responsabilizar-se pela guarda e conservação dos EPI’s; comunicar o Empregador dano ou extravio no EPI para aquisição de 
outro. Está ciente que a recusa do uso de EPI gerará punição prevista no art. 482, h, da CLT. 
  
E por estarem assim contratados, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas, 
para as finalidades de direito. 
  
_____________ (cidade), ___, de __________ de ______ 
  
  
_________________________________________ 
Empregador 
  
  
___________________________________________ 
Empregado 
  
Testemunhas: 
  
_________________________   ___________________________ 
CPF:    CPF: 
 





Verso Ficha EPI 






