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                                        CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA                            Nº 001/2022 

Entre  o  MUNICÍPIO  DE  HERVAL D’ OESTE, (SC),   sito  à  Rua  Nereu  Ramos,   n° 389,  neste ato,  

representado  pelo  Prefeito Municipal,  MAURO SÉRGIO MARTINI,  CPF Nº 713.164.509-53,  doravante 

designado   simplesmente  EMPREGADOR  e  DUCIMAR MERLINI,  portador  da Carteira Profissional n° 20731, 

Série nº 0018 – SC, a seguir chamado apenas EMPREGADO PÚBLICO,  é celebrado o presente CONTRATO DE 

EXPERIÊNCIA, que terá vigência a partir da data de inicio da prestação ser serviços, de acordo com as condições a 

seguir especificadas: 

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários do EMPREGADOR para exercer as funções de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, junto à Secretaria Municipal de Saúde, Estratégia  Saúde da Família, mediante a 

remuneração de R$ 2.424,00 (Dois mil  quatrocentos e vinte e quatro reais), por mês. 

2 - Fica ajustado nos termos do que dispõe o § 1° do artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho, que o 

EMPREGADO PÚBLICO, acatará ordem emanada do EMPREGADOR para a prestação de serviços. 

3 - No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO PÚBLICO, compromete-se a cumprir o que prevê a Lei Federal 

nº 11.350/2006, bem como a Lei Complementar Municipal nº 174/2005, e a violação das regras previstas na legislação 

acima mencionada, implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminado com a rescisão 

do contrato. 

4 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO PÚBLICO, fica o EMPREGADOR, autorizado a efetivar o desconto da 

importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no § 1º do artigo 462 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em Contrato. 

5 – O presente Contrato, viger-se-á durante 90 (noventa) dias, sendo celebrado para as partes verificarem 

reciprocamente, a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a Um Contrato de Trabalho, com o 

EMPREGADOR, passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO PÚBLICO e suas qualidades pessoais morais, e, o 

EMPREGADO PÚBLICO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem a sua conveniência. 

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato em duas vias, ficando a primeira 

em poder do EMPREGADOR, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo. 

 

Herval d’ Oeste (SC), 04 de Agosto de 2022. 

 

 
 

 
 ________________________________                    ___________________________ 
    

     Empregador                                                      Responsável pelo RH 

 
 
                                                 ______________________________ 

                                                          DUCIMAR MERLINI 
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