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Com a chegada da Páscoa,
cerca de 14 mil profissio-
nais devem ser contrata-
dos para trabalhos tempo-
rários em todo o Brasil.
VanderMorales,presiden-
tedoSindicatodasEmpre-
sas de Prestação de Servi-
ços a Terceiros e de Traba-
lho Temporário do Estado
de São Paulo (Sindepres-
tem), destaca que a Páscoa
é o terceiro melhor perío-
do do ano para contrata-
ção de trabalhadores tem-
porários, depois doNatal e
doDiadasMães.
“O trabalho temporário,

além de necessário para
atenderaoaumentodamo-
vimentação, também con-
tribui para adiminuiçãodo
desemprego e para a circu-
laçãodedinheironaecono-
mia.Achancedeefetivação
existeparaaqueleprofissio-
nalquesedestacar”.

REGRASEDIREITOS

A advogada de Direito do
Trabalhoe sóciadoescritó-
rioMauroMenezes&Advo-
gados,CíntiaFernandes,ex-
plica que o contrato de tra-
balhotemporárioéumaex-
ceção à regra do Direito do
Trabalho, uma vez que é
estabelecido por prazo cer-
to, ou seja, sua duração é
previamenteestabelecida.
ALei6.019/74estabelece

que trabalho temporário “é
aquele serviçoprestadopor
pessoa física contratada
por uma empresa de traba-
lho temporário que a colo-
ca à disposição de uma em-
presa tomadora de servi-
ços, para atender à necessi-
dadedesubstituiçãotransi-
tória de pessoal permanen-
te ou à demanda comple-
mentardeserviços”.
“As principais regras do

contrato temporário são:
temporariedade dos servi-
ços, justificativaparaacon-
tratação de trabalhador
temporário,garantiadosdi-
reitos trabalhistas e
intermediação de empre-
sa”. Conforme estabelece a
Lei6.019/74, ocontratoce-
lebradopelaempresadetra-
balho temporário e a toma-
dora de serviços será por
escrito, ficará à disposição
da autoridade fiscalizadora
no estabelecimento da to-
madoradeserviçoseconte-

ráaqualificaçãodaspartes,
especificação do serviço a
serprestado,prazopararea-
lização do serviço, quando
for o caso, e valor”, destaca
aadvogada.
Os contratos de trabalho

temporário devem ter pra-
zos não superiores a 180
dias, consecutivos ou não,
com prorrogação de até 90
dias, também consecutivos
ounão. Excedendo esse pe-
ríodo,passaavalerocontra-
todenaturezaindetermina-
da. “Outra regra importan-

te é que o trabalhador tem-
porário que cumprir os pe-
ríodos estipulados de 180
dias e 90 dias (prorroga-
ção)somentepoderáserco-
locadoàdisposiçãodames-
ma tomadora de serviços,
emnovocontrato temporá-
rio, após 90 dias do térmi-
no do contrato anterior”,
complementa o presidente
doSindeprestem.

Aadvogadatambéminfor-
ma que o trabalhador tem-
poráriodeve ter suacarteira
de trabalho assinada pela
empresa de intermediação
e, portanto, ter garantidos
os direitos trabalhistas da
prestaçãodeserviços.
“A empresa que tenha in-

teresse naprestação de ser-
viço de trabalhador tempo-
ráriodeverácontrataraem-

presa de intermediação, a
qual, por sua vez, disponi-
bilizará o empregado. O
trabalhador será enviado
paraprestaros serviçosna
empresaedeverátertrata-
mento isonômico com os
trabalhadores efetivos da
empresa tomadora dos
serviços”,conclui.
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Páscoaimpulsionatrabalhotemporário
Estimativa é de 14 mil vagas abertas no País para esse período; conheça os direitos e deveres de empregados e empregadores

VAGAS
As14mil vagas estimadas pela

AssociaçãoBrasileiradasEmpresas
deServiços Terceirizáveis ede

TrabalhoTemporário (Asserttem)
deverão serdistribuídas,

principalmente,na indústria de
produçãodeovosdechocolate eno
varejo.Na indústria, as principais

vagas sãoparaauxiliaresde
produçãoedeexpedição,motorista,
entregador, auxiliar de cozinha,
promotordevendas, estoquista
eoperador deempilhadeira.

Jáno comércio, asprincipais vagas
sãoparabalconista, degustador,

demonstradore repositor.
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