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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
Contrato no 049/2013
Pelo presente instrumento e na melhor forma do direito, as partes:
1. Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Estado da Paraiba, representada
pelo seu Prefeito Constitucional SALVAN MENDES PEDROZA, brasileiro,
casado, CPF nUmero 290.051.241-72, RG n白mero 745.082 SSP PB,
residente 白 Rua Pedro Ribeiro de Sousa S/N, em Nazarezinho PB, que por
forga do presente contrato passa a ser denominado CONTRATANTE;
2 HERMINIA MONALISA PEREIRA DE SOUSA AMANCIO, brasileira,
solteira, titular do CPF no 065.763.024-10, RG 3.331.204 SSP PB,
Enfermeira, residente em Cajazeiras PB, doravante designado
CONTRATADO (A);
Firmam o presente CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS no programa
PSF III -Programa de Sa白de na Familia, do Governo Federal atrav6s da
Secretaria Municipal de SaUde, como ENFERMEIRA, nos termos da
legislag合o vigente e seguintes cl白usulas assim pactuadas.
CLAUSULA PRIMEIRA-Da contratag白o:
A contratag含。白 por prazo determinado, de 90 (noventa) dias, a iniciar-se a
partir do dia 03 (tr6s) do mes de junho de 2013 (dois mil e treze) at6 03
(tres) de setembro de 2.013 (dois mil e treze), podendo ser prorrogada,
respeitados os limites legais.
CLAUSULA SEGUNDA-Da prestag旨o dos servigos:
A prestag旨o dos servigos deste CONTRATADO (A) destina-se ao trabalho
como ENFERMEIRA, cumprindo as determinag6es e instrug6es emanadas do
Governo Federal inerentes 白 fungao.
CLAUSULA TERCEIRA-Da atividade:
A atividade a ser desenvolvida pelo CONTRATADO (A)6 tempor白ria e com
duragさo prevista para 90 (noventa) dias.
CLAUSULA QUARTA-Da jornada de trabalho:
A Jornada de Trabalho do CONTRATADO (A) ser白 40 (quarenta) horas
semanais, com 8 (oito) horas di白rias, de segunda 白 sexta feira.
Na hip6tese de serem necess白rios servigos extraordin白rios, ser白o pagos ao
CONTRATADO (A）白s horas respectivas e os adicionais que a し
contemplar.
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O descumprimento da jornada contratada sem justa causa poder白 causar
suspens含o nos termos do presente contrato.
CLAUSULA QUINTA-Do Sal白rio
O CONTRATANTE pagar白 ao CONTRATADO (A), mensalmente, o sal白rio total
de R$ 2.825,00 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais), sal白rio base
mais gratificag含o, at6 todo 50 (quinto) dia ロtil do mes subsequente,
mediante dep6sito em conta banc白ria.
CLAUSULA SEXTA 一 Dos descontos
O CONTRATADO (A) autoriza o desconto em seu sai白rio das obriga96es
legais incidentes, sobretudo, os previdenci白rios.
Sempre que o CONTRATADO (A) causar algum prejuizo, resultante de
alguma conduta dolosa ou culposa ficar白 obrigada a Prefeitura Municipal de
Nazarezinho a descontar o valor financeiro resultante do ato.
CLAUSULA SETIMA-Das Disposi96es Especiais
O (A) CONTRATADO (A) compromete-se tamb白m, a respeitar a Lei Org合nica
e o Estatuto dos Servidores PUblicos do Municipio de Nazarezinho e, manter
conduta irrepreensivel no ambiente de trabalho, sob pena de constituir
motivos para imediata dispensa do empregado, ai白m dos previstos em lei, o
desacato moral ou agressさo fisica ao CONTRATANTE, ao administrador ou a
pessoa de seus respectivos companheiros de trabalho, a embriagues ou
briga em servigo.
E por estarem assim contratados, nos termos de seus respectivos
interesses, mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam
na presenga de 02 (duas) testemunhas, para as finalidades de direito.
CLAUSULA OITAVA 一 Das Condig6es
O (A) CONTRATADO (A) declara aceitar as condig6es estabelecidas nas
cl白usulas contratuais aqui estabelecidas e sujeitar-se aos efeitos dela
resultantes.

CLAUSULA NONA-Das Situag6es Especiais
A rescis合o contratual pode泊 ocorrer a pedido do CONTRATADO (A) ou a
crit6rio do CONTRATANTE, quando o admitido nao corresponder ou
desempenhar insatis伯toriamente as tarefas que lhes forem confiadas, n含。
se exigindo em tais situagses quaisquer outras formalidades sen含oad
informar, por escrito, tal decisさo, n旨o cabendo, P0比anto, nenhuma ye
indenizat6ria.
CLAUSULA DECIMA-das Fontes de recursos
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As despesas do presente Contrato ser白o supridas com os recursos
especificos do Governo Federal para o Programa PSF-Programa de Sa白de
na Fam『lia.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 一 do Foro
Para dirimir quest6es relativas ao presente contrato, fica definido o foro da
Justiga Comum da Comarca de Sousa, Estado da Paraiba . E, por estarem
justas e acordadas as partes firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias
de igual teor, para um 白nico efeito, que partem devidamente assinadas pelo
Prefeito Municipal de Nazarezinho, CONTRATANTE e, pelo (a) CONTRATADO
(A), com 2 (duas) testemunhas que tamb白m o assinam

Nazarezinho, 03 de junho de 2.013
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