
MEI - Microempreendedor Individual:

Como 
contratar 
seu 
empregado

O que você precisa para 
contratar o seu empregado?

Para você que já se tornou MEI – 
Microempreendedor Individual – e 
precisa contratar um empregado, o 
Sebrae-SP preparou este material, 
com informações sobre as obrigações 
trabalhistas necessárias para o cum-
primento desta nova etapa do seu ne-
gócio. Com um empregado, você po-
derá ter mais tempo para se dedicar 
ao seu negócio e lucrar mais.

Informações para 
contratar seu empregado Págs. 02 e 03

Págs. 05 a 07

Pág. 04

Pág. 08

O passo a passo 
para contratar

Documentação que 
não pode faltar

Modalidades de 
contrato de trabalho

Fale com o Sebrae-SP!

�ůĞŶĐĂƌ��ƵƌƟ
Presidente

Bruno Caetano
Superintendente

Essa é uma publicação do Sebrae-SP para ajudar você a melhorar cada vez mais o seu negócio. Nossa missão é 
estar sempre ao lado do empreendedor. Por isso, além dessas informações, também estamos à sua disposição nos 
nossos pontos de atendimento, no 0800, no site e nas redes sociais. Sempre que precisar de alguma orientação, 
ajuda ou apoio, procure o Sebrae-SP. O Sebrae é o seu parceiro.
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Informações para

Principais informações na 
hora de contratar o seu empregado

Para você, que nesse momento passou a ser um Mi-
croempreendedor Individual, ou simplesmente MEI, 
e está interessado em contratar empregados, é im-
portante saber quais as principais regras e exigências 

para fazer isto de acordo com a legislação trabalhista 
vigente no país.

É proibido exigir do candidato ao emprego, experi-
ência mínima superior a 6 (seis) meses no mesmo 
ƟƉŽ�ĚĞ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�;Ăƌƚ͘�ϰϰϮͲ��ĚĂ��>dͿ͘�

͞�ƌƚ͘�ϰϰϮͲ�͘�WĂƌĂ�ĮŶƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕�Ž�ĞŵƉƌĞŐĂ-
dor não exigirá do candidato a emprego comprova-
ção de experiência prévia por tempo superior a 6 
;ƐĞŝƐͿ�ŵĞƐĞƐ�ŶŽ�ŵĞƐŵŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ͘͟

K�D�/�ĚĞǀĞƌĄ�ĐŽŶƐƵůƚĂƌ�ă�ĐŽŶǀĞŶĕĆŽ�ĐŽůĞƟǀĂ�ĚĞ�ƚƌĂ-
balho para saber dos acordos estabelecidos entre 
Ž�ƐŝŶĚŝĐĂƚŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽ�ĚĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�;ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ�
ĞĐŽŶƀŵŝĐĂͿ�Ğ�Ž�ƐŝŶĚŝĐĂƚŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŽ�ĚŽƐ�ĞŵƉƌĞ-
ŐĂĚŽƐ� ;ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ�ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůͿ͕�ĐŽŵŽ�ƉŽƌ�ĞǆĞŵƉůŽ͗�
piso salarial, jornada de trabalho, obrigatoriedade 
do fornecimento de cesta básica, vale refeição, se-
guro de vida, convênio médico, uniformes.

KŶĚĞ� ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ͗� Ă� ĐŽŶǀĞŶĕĆŽ� ĐŽůĞƟǀĂ� ĚĞ� ƚƌĂďĂ-
lho pode ser encontrada na Internet, no site dos 
próprios sindicatos patronais. Para saber qual é o 
sindicato da sua categoria, faça a consulta de en-
quadramento sindical junto à Federação do Comér-
cio (FECOMERCIO) e à Federação das Indústrias 
;&ŝĞƐƉͿ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘

O MEI pode ter apenas 1 (um) empregado e seu 
salário não pode ser maior nem menor que o piso 
ĮǆĂĚŽ�ƉĞůŽ�ƐŝŶĚŝĐĂƚŽ�ĚĂ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕�ŽƵ�ƋƵĞ�Ž�ƐĂůĄ-
rio mínimo nacional ou regional. Deve receber o 
que for maior.

É proibido exigir documentos discriminatórios ou 
ŽďƐƚĂƟǀŽƐ�ă�ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕�ĐŽŵŽ�ƉŽƌ�ĞǆĞŵƉůŽ͕�ĞǆĂ-
ŵĞ�ĚĞ�ŐƌĂǀŝĚĞǌ�Ğ�ĚĞ�,/s͕�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ž�ĂƌƟŐŽ�ϭǑ�ĚĂ�
WŽƌƚĂƌŝĂ�Dd��ŶǑ�ϰϭ͕�ĚĞ�Ϯϴ�ĚĞ�ŵĂƌĕŽ�ĚĞ�ϮϬϬϳ͘

͞�ƌƚ͘� ϭǑ� WƌŽŝďŝƌ� ĂŽ� ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌ� ƋƵĞ͕� ŶĂ� ĐŽŶƚƌĂƚĂ-
ção ou na manutenção do emprego do trabalha-
dor, faça a exigência de quaisquer documentos 
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚſƌŝŽƐ�ŽƵ�ŽďƐƚĂƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�Ă�ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕�
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ� ĐĞƌƟĚĆŽ� ŶĞŐĂƟǀĂ� ĚĞ� ƌĞĐůĂŵĂƚſƌŝĂ�
trabalhista, teste, exame,  perícia, laudo, atestado 
ŽƵ�ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ�ƌĞůĂƟǀŽƐ�ă�ĞƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ�ŽƵ�Ă�ĞƐƚĂĚŽ�
ĚĞ�ŐƌĂǀŝĚĞǌ͘͟

Contrate no máximo 
um empregado

Solicite somente os 
documentos obrigatórios

Fique atento se for 
exigida experiência anterior
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contratar seu empregado

• Realizar a anotação do contrato de trabalho na 
�ĂƌƚĞŝƌĂ�ĚĞ�dƌĂďĂůŚŽ�Ğ�WƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ�^ŽĐŝĂů�Ͳ��dW^͘

• WƌĞĞŶĐŚĞƌ�Ž�ůŝǀƌŽ�ŽƵ�ĮĐŚĂ�ĚĞ�ŵĂƚƌşĐƵůĂ�ĚĞ�
empregado.

• Comunicar a contratação ao Ministério do 
dƌĂďĂůŚŽ�Ğ��ŵƉƌĞŐŽ�ʹ�Dd�͕�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚŽ�
��'���ʹ��ĂĚĂƐƚƌŽ�'ĞƌĂů�ĚĞ��ŵƉƌĞŐĂĚŽƐ�Ğ�
Desempregados.

• Fazer a inscrição do empregado no Programa 
Integrado Social - PIS, caso ele não possua.

• Pagar o salário mensalmente.

• &ŽƌŶĞĐĞƌ�Ž�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽ�ĚĞ�ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ�
mensal discriminando o valor do salário e os 
descontos legais.

O empregado do MEI tem os mesmos direitos tra-
balhistas que qualquer empregado.  Ou seja, o MEI 
deverá pagar normalmente as férias, 1/3 do salário 
ĚĞ�ĨĠƌŝĂƐ͕�ϭϯΣ�^ĂůĄƌŝŽ͕�&'d^͕�ĂǀŝƐŽͲƉƌĠǀŝŽ͕�ŚŽƌĂƐ�Ğǆ-
tras, adicional noturno, etc. 

EĆŽ�ĚĞŝǆĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵůƚĂƌ�Ă�ĐŽŶǀĞŶĕĆŽ�ĐŽůĞƟǀĂ�ĚĞ�ƚƌĂ-
ďĂůŚŽ�ĮƌŵĂĚĂ�ĞŶƚƌĞ�Ž�ƐŝŶĚŝĐĂƚŽ�ĚĂƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�Ğ�Ž�
sindicato dos empregados para conhecer as regras 
acordadas para o seu segmento empresarial.

Para conhecer mais sobre a contratação de empre-
gado, verbas trabalhistas, entre outras informações 
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕�ĂĐĞƐƐĞ�ŶĂ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ�ĂďĂŝǆŽ͗

�ĂƌƟůŚĂ�ĚŽ�Dd�͗ 
DĂŶƵĂů�ĚŽ��ŵƉƌĞŐĂĚŽƌ�hƌďĂŶŽ

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϯ͘ŵƚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĮƐĐĂͺƚƌĂďͬ
ŵĂŶƵĂůͺĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌͺƵƌďĂŶŽ͘ĂƐƉ

�ĂƌƟůŚĂ�ĚŽ�^��Z��Ͳ^W͗ 
^ĂŝďĂ�DĂŝƐ�Ͳ��ŽŶƚƌĂƚŽƐ�ĚĞ�dƌĂďĂůŚŽ�

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞďƌĂĞƐƉ͘ĐŽŵ͘ďƌͬŝŶĚĞǆ͘
ƉŚƉͬϯϳͲďŝďůŝŽƚĞĐĂͬƉƵďůŝĐĂĐŽĞƐͬƐĂŝďĂͲ
ŵĂŝƐͬϰϬϭϯͲĐŽŶƚƌĂƚŽƐͲĚĞͲƚƌĂďĂůŚŽ

�ŽŶŚĞĕĂ�ĂůŐƵŵĂƐ�ĚĂƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ�ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ�ĚŽ�D�/�ĐŽŵ�Ž�ƐĞƵ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ

• Prestar mensalmente informações sobre 
a remuneração do empregado no sistema 
^�&/Wͬ'&/W�^ŝƐƚĞŵĂ��ŵƉƌĞƐĂ�&'d^�Ğ�
Informações à Previdência - CEF Caixa 
Econômica Federal.

• Realizar o desconto da contribuição 
previdenciária do empregado e recolher 
juntamente com a sua contribuição ao 
/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚŽ�^ĞŐƵƌŽ�^ŽĐŝĂů�Ͳ�/E^^͘

• &ŽƌŶĞĐĞƌ�ĂŽ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͕�ĂŽ�ĮŶĂů�ĚĞ�ĐĂĚĂ�
ĂŶŽͲĐĂůĞŶĚĄƌŝŽ͕�Ž��ĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽ�ĚĞ�
ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ�Ğ�/ŵƉŽƐƚŽ�WĂŐŽ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ĮŶƐ�ĚŽ�
Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF.

• �ŶƚƌĞŐĂƌ�ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ�Ă�Z�/^�ʹ�ZĞůĂĕĆŽ��ŶƵĂů�
de Informações Sociais.

�>d�ʹ��ŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ 
ĚĂƐ�>ĞŝƐ�ĚŽ�dƌĂďĂůŚŽ

Direitos do trabalhador

�ƌŝĂĚĂ�Ğŵ�ϭϵϰϯ�ƉĂƌĂ�ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ�ĂƐ�ƌĞůĂĕƁĞƐ�ƚƌĂ-
ďĂůŚŝƐƚĂƐ͕� Ă� �>d� Ġ͕� ƉĂƌĂůĞůĂŵĞŶƚĞ� ă� �ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ�
&ĞĚĞƌĂů�ĚĞ�ϭϵϴϴ͕�Ă�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ŶŽƌŵĂ�ůĞŐŝƐůĂƟǀĂ�ďƌĂ-
sileira referente ao direito do trabalho.
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Documentos que devem ser solicitados 
no momento da contratação
Como você está prestes a se tornar um empre-
gador, é fundamental que você saiba claramente 
quais os documentos a serem solicitados ao seu 
empregado no momento da contratação.

�Ž�ĂĚŵŝƟƌ�Ƶŵ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͕�Ž�D�/�ĚĞǀĞƌĄ�ƐŽůŝĐŝƚĂƌ�Ă�
ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚŽƐ�ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗

• �ĂƌƚĞŝƌĂ� ĚĞ� dƌĂďĂůŚŽ� Ğ� WƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ� ^ŽĐŝĂů� Ͳ�
�dW^͗�deverá ser solicitada ao empregado para 
realização das anotações devidas e devolvida 
ŶŽ�ƉƌĂǌŽ�ĚĞ�ϰϴ�ŚŽƌĂƐ͘�ZĞĐŽŵĞŶĚĂͲƐĞ�Ă�ĞŵŝƐƐĆŽ�
de um protocolo de entrega, ou contrarrecibo, 
ƚĂŶƚŽ�ƋƵĂŶĚŽ�Ž� ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽ� ĨŽƌŶĞĐĞ�Ă��dW^�ĂŽ�
empregador, como na ocasião em que o empre-
gador devolve o documento ao trabalhador.

• �ĞƌƟĮĐĂĚŽ�DŝůŝƚĂƌ͗�prova de quitação com o Ser-
viço Militar (para os homens maiores de 18 anos).

• �ĞƌƟĚĆŽ�ĚĞ�EĂƐĐŝŵĞŶƚŽ͕�ŽƵ�ĚĞ��ĂƐĂŵĞŶƚŽ͕�Ğ�
�ĞƌƟĚĆŽ� ĚĞ� EĂƐĐŝŵĞŶƚŽ� ĚŽƐ� ĮůŚŽƐ͗ servirão 
ƉĂƌĂ� Ă� ǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽ�ĚĞ�ĚĂĚŽƐ͕� ƉĂƌĂ� Ă� ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ�
ĚŽ�ƐĂůĄƌŝŽͲĨĂŵşůŝĂ�Ğ�ĂďĂƟŵĞŶƚŽ�ĚŽƐ�ĚĞƉĞŶĚĞŶ-
tes para efeito do Imposto de Renda.

• �ƚĞƐƚĂĚŽ�DĠĚŝĐŽ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�KĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͗ atesta 
Ă�ƐĂŶŝĚĂĚĞ�İƐŝĐĂ�Ğ�ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ�ĚŽ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͘

• Declaração de rejeição ou de requisição do vale 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͗�ƉĂƌĂ�ƐĂďĞƌ�ƐĞ�Ž�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ�ƵƟůŝǌĂ�ŽƵ�
não transporte público para ir e voltar ao trabalho.

• KƵƚƌŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗�ĐĠĚƵůĂ�ĚĞ�ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ͕��W&͕ �
número do PIS (Programa de Integração Social) 
Ğ�ơƚƵůŽ�ĚĞ�ĞůĞŝƚŽƌ͘

• Assinatura do contrato de trabalho em duas 
ǀŝĂƐ͗ registra o acordo formal de trabalho que 
está sendo estabelecido entre as partes, ou 
seja, empregador e empregado.

O contrato de trabalho é o acordo entre empre-
gador e empregado sobre a relação de emprego, 
podendo ser feito nas modalidades tácita ou ex-
pressa, verbal ou por escrito. Recomenda-se que 
o contrato de trabalho seja realizado por escrito. 
Veja quais são as informações que não podem fal-
ƚĂƌ�ŶŽ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂůŚŽ͗�

• Dados completos do empregador e do empregado.

• Data de admissão.

• Cargo e função a ser exercida pelo empregado.

• Salário bruto mensal a ser pago.

• Horário do intervalo para refeição e descanso.

• Prazo de duração do contrato de trabalho (de-
terminado* ou indeterminado). 

• Possibilidade de mudanças de locais de traba-
lho, se houver.

• Previsão de ressarcimento de danos causados 
ao patrimônio do empregador.

• �ƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĐŽŶƚŽƐ�ĚŽ�ƐĂůĄƌŝŽ�ĚĞ�ďĞŶĞ-
İĐŝŽƐ�ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ͕�ĐŽŵŽ�ŶŽ�ǀĂůĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�Ğ�ŶĂ�
assistência médica.

• �ƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐ�ĚĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ�Ğ�ĚĞ�ĚƵĂƐ�ƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐ͘

Ύ^Ğ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕�ŝŶĨŽƌŵĞ�Ă�ĚĂƚĂ�ĚĞ�ŝŶşĐŝŽ�Ğ�ĚĞ�ƚĠƌŵŝŶŽ

“Considera-se empregador a empresa, individual 
ŽƵ�ĐŽůĞƟǀĂ͕�ƋƵĞ͕�ĂƐƐƵŵŝŶĚŽ�ŽƐ�ƌŝƐĐŽƐ�ĚĂ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
ƉĞƐƐŽĂů�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĕŽ͘͟ �;�ƌƚ͘�ϮǑ�ĚĂ��>dͿ͘

͞�ŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞ� ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ� ƚŽĚĂ� ƉĞƐƐŽĂ� İƐŝĐĂ� ƋƵĞ�
prestar serviços de natureza não eventual a em-
pregador, sob a dependência deste e mediante sa-
ůĄƌŝŽ͘͟ �;�ƌƚ͘�ϯǑ�ĚĂ��>dͿ͘

�ŵƉƌĞŐĂĚŽƌ�Ğ��ŵƉƌĞŐĂĚŽ

Documentação necessária

Contrato de trabalho

Documentação que não pode faltar
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ϭ͘� �ǆĂŵĞ�ŵĠĚŝĐŽ�ĚĞ�ƐĂƷĚĞ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů

O MEI deverá solicitar ao candidato a empregado 
que realize o exame médico de saúde ocupacio-
ŶĂů͘��ůĠŵ�ĚĞ�ƐĞƌ�ƵŵĂ�ŽďƌŝŐĂĕĆŽ�ůĞŐĂů͕�Ž�ĞǆĂŵĞ�Ġ�
ĚĞ�ƐƵŵĂ�ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ͗�Ġ�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚĞůĞ�ƋƵĞ�ǀĞƌŝĮ-
ĐĂͲƐĞ� Ă� ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ�İƐŝĐĂ� Ğ�ŵĞŶƚĂů� ƉĂƌĂ�Ž� ƚƌĂďĂ-
lho proposto. O exame médico deve ser custeado 
pelo empregador.

2. ZĞŐŝƐƚƌŽ�ŶĂ��ĂƌƚĞŝƌĂ�ĚĞ�dƌĂďĂůŚŽ 
Ğ�WƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ�^ŽĐŝĂů�;�dW^Ϳ

�ŶŽƚĂƌ�ŶĂ��dW^�ĚŽ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ�Ă�ĚĂƚĂ�ĚĞ�ĂĚŵŝƐ-
são, o salário, o cargo, a função e as condições 
ĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͕�ƐĞ�ŚŽƵǀĞƌ�Ğŵ�ĂƚĠ�ϰϴ�ŚŽƌĂƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĂ�
ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͘��ĞǀŽůǀĞƌ�ĂŽ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ�Ă�ƐƵĂ��dW^�
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ�ĂƐƐŝŶĂĚĂ�Ğŵ�ĂƚĠ�ϰϴ�ŚŽƌĂƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�
da contratação.

3. �ĂĚĂƐƚƌŽ�'ĞƌĂů�ĚĞ��ŵƉƌĞŐĂĚŽƐ 
Ğ��ĞƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ�;�ĂŐĞĚͿ

Já em posse do atestado médico e feito o regis-
ƚƌŽ�ŶĂ��dW^͕�Ž�ƉĂƐƐŽ�ƐĞŐƵŝŶƚĞ�Ġ� ŝŶĐůƵŝƌ�Ă�ĂĚŵŝƐ-
ƐĆŽ�ŶŽ��ĂŐĞĚ�ĂƚĠ�Ž�ĚŝĂ�Ϭϳ�ĚŽ�ŵġƐ�ƐĞŐƵŝŶƚĞ�ĂŽ�ĚĂ�
admissão do empregado. O MEI deverá postar o 
formulário que pode ser adquirido nos próprios 
Correios, em que há a informação sobre o mo-

Opte pelos serviços de um contador e 
ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ�ĞƐĨŽƌĕŽƐ�ŶĂ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĚĂ�ƐƵĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ

Recomendamos que você, MEI, contrate um contador 
para lhe oferecer os serviços de assessoria em departa-
ŵĞŶƚŽ� ĚĞ� ƉĞƐƐŽĂů͘� �ƐƚĞƐ� ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ� ĚĞƚġŵ� ĐŽŶŚĞĐŝ-
ŵĞŶƚŽƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ�ƐŽďƌĞ�Ă�ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ�ǀŝŐĞŶƚĞ͕�ŐĂƌĂŶƟŶ-
do o cumprimento de todas as exigências e obrigações 
legais com o seu empregado. Dessa forma, você que é 

MEI não precisará ter dores de cabeça com erros, atrasos 
e autuações, podendo concentrar todos os seus esforços 

ŶĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĚĂ� ƐƵĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ͘��ŽŶŚĞĕĂ�ŽƐ�ƉĂƐƐŽƐ�
para contratação do seu empregado.

vimento de pessoal no mês anterior, ou aces-
ƐĂƌ� Ž� �ĂŐĞĚ� ƉĞůŽ� ƐŝƚĞ� ĚŽ� Dd�� ŶĂ� ŝŶƚĞƌŶĞƚ� Ğŵ 
ǁǁǁ͘ŵƚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌ

4. �ŶƚƌĞŐĂ�ĚĂ�ŐƵŝĂ�ĚĞ�ZĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ 
ĚŽ�&'d^�;'Z&ͬ^�&/WͿ

Em seguida é hora de prestar informações sobre a 
remuneração do seu empregado mensalmente atra-
ǀĠƐ�ĚŽ�'&/Wͬ^�&/W͕ �ƋƵĞ�ĚĞǀĞƌĄ�ƐĞƌ�ĞŶƚƌĞŐƵĞ�ĂƚĠ�Ž�ĚŝĂ�
ϳ�ĚŽ�ŵġƐ�ƐĞŐƵŝŶƚĞ�ăƋƵĞůĞ�Ğŵ�ƋƵĞ�Ă�ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ�ĨŽŝ�
paga, creditada, ou se tornou devida ao trabalhador. 
�ĂƐŽ�ŶĆŽ�ŚĂũĂ�ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ�ďĂŶĐĄƌŝŽ�ŶŽ�ĚŝĂ�ϳ�;ĚŝĂ�ĚĂ�
entrega), a entrega deverá ser antecipada para o dia 
de expediente bancário imediatamente anterior.

KďƐĞƌǀĂĕĆŽ͗�O MEI não está obrigado ao uso de cer-
ƟĮĐĂĚŽ�ĚŝŐŝƚĂů�ƉĂƌĂ�Ž�ĞŶǀŝŽ�ĚĂ�'&/W�;�ƌƚ͘�ϭϬϮ�ĚĂ�ZĞƐŽ-
ůƵĕĆŽ��'^E�Ŷ͘�ϵϰͬϮϬϭϭ�Ğ�Ă��ŝƌĐƵůĂƌ���&�ŶǑ͘�ϲϮϲͬϮϬϭϯͿ͘�
WĂƌĂ�ŵĂŝƐ� ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ� ƐŽďƌĞ�Ă�'&/Wͬ^�&/W�ĐŽŶƐƵůƚĞ�
ƵŵĂ��ŐġŶĐŝĂ�ĚĂ���&�ʹ��ĂŝǆĂ��ĐŽŶƀŵŝĐĂ�&ĞĚĞƌĂů�ŽƵ�
ĂĐĞƐƐĞ�Ž�WŽƌƚĂů�ĚĂ���&�ŶĂ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͗�ǁǁǁ͘ĐĞĨ͘ ŐŽǀ͘ ďƌ. 

5. ZĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ�ĚŽ�&ƵŶĚŽ�ĚĞ�'ĂƌĂŶƟĂ 
ƉŽƌ�dĞŵƉŽ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĕŽ�;&'d^Ϳ

K�D�/�ĚĞǀĞƌĄ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�Ž�ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ�ĚŽ�&'d^�ĂƚĠ�Ž�
ĚŝĂ�Ϭϳ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ŵġƐ�Ğŵ�ĐŽŶƚĂ�ďĂŶĐĄƌŝĂ�ǀŝŶĐƵůĂĚĂ�ĂŽ�
trabalhador junto à CEF - Caixa Econômica Federal, 

O passo a passo para contratar
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O passo a passo
na importância de 8% calculada sobre o valor do 
salário pago ao empregado. Esse é um encargo do 
empregador, não devendo ser descontado do salá-
ƌŝŽ�ĚŽ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͘�YƵĂŶĚŽ�Ž�D�/�ĞŶƚƌĞŐĂƌ�Ă�'&/Wͬ
^�&/W͕ �ƐĞƌĄ�ŐĞƌĂĚĂ�Ă�'Z&�Ͳ�'ƵŝĂ�ĚĞ�ZĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ�ĚŽ�
&'d^�Ͳ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƉŽƐƐĂ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�Ž�ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘�

6. �ŶƚƌĞŐĂ�ĚĂ�ZĞůĂĕĆŽ��ŶƵĂů 
ĚĞ�/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ�^ŽĐŝĂŝƐ�;Z�/^Ϳ

K�D�/�ĚĞǀĞƌĄ�ĞŶƚƌĞŐĂƌ�ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ�Ă�Z�/^�ĐŽŵ�ĂƐ�
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ� ĚŽ� ƐĞƵ� ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ� ƌĞůĂƟǀĂƐ� ĂŽ� ĂŶŽ�
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ �K�ƉƌĂǌŽ�ƉĂƌĂ�Ă�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĂ�Z�/^�ĐŽƐƚƵŵĂ�
iniciar-se na segunda quinzena de janeiro de cada 
ĂŶŽ͘� �ĐŽŵƉĂŶŚĞ� Ž� ƉƌĂǌŽ� ƋƵĞ� ƐĞƌĄ� ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ�
ƉĞůŽ�Dd��ƉĂƌĂ�ŽƐ�ƉƌſǆŝŵŽƐ�ĂŶŽƐͲďĂƐĞ͘�WĂƌĂ�Ă�ĞŶ-
trega da declaração e mais informações sobre a 
Z�/^͕�ĂĐĞƐƐĞ�ǁǁǁ͘ƌĂŝƐ͘ŐŽǀ͘ďƌ.

7. Contribuição previdenciária ao 
/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚŽ�^ĞŐƵƌŽ�^ŽĐŝĂů�
;/E^^Ϳ

Para contribuir, o empregado do MEI pagará 8%, 
9% ou 11% do seu salário ao INSS, enquanto que 
o MEI pagará a sua cota patronal da contribuição 
ao INSS equivalente a 3% do salário do seu em-
pregado. Ou seja, o MEI deverá descontar a im-
portância de 8%, 9% ou 11% do salário do seu em-
ƉƌĞŐĂĚŽ�Ğ�ƌĞƉĂƐƐĂƌ�ĂŽ�/E^^�ĂƚƌĂǀĠƐ�ĚĂ�'W^�Ͳ�'ƵŝĂ�
da Previdência Social juntamente com a sua cota 
patronal mensalmente (3%).

dĂďĞůĂ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ�ĚŽ�ƐĞŐƵƌĂĚŽ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͕�
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ�ĚŽŵĠƐƟĐŽ�Ğ�ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌ�ĂǀƵůƐŽ�ƉĂƌĂ�

ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽΎ�Ͳ�ĂŶŽ�ϮϬϭϰ
Salário de 

ĐŽŶƚƌƵďƵŝĕĆŽ�;ZΨͿ
�ůşƋƵŽƚĂ�ƉĂƌĂ�ĮŶƐ�ĚĞ 

ƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ�ŶŽ�/E^^�;йͿ
ĂƚĠ�ϭ͘ϯϭϳ͕Ϭϳ 8,00

ĚĞ�ϭ͘ϯϭϳ͕Ϭϴ�ĂƚĠ�Ϯ͘ϭϵϱ͕ϭϮ 9,00

ĚĞ�Ϯ͘ϭϵϱ͕ϭϯ�ĂƚĠ�ϰ͘ϯϵϬ͕Ϯϰ 11,00

Ύ�WŽƌƚĂƌŝĂ�/ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂů�DW^ͬD&��ŶǑ�ϭϵ͕�ĚĞ�ϭϬ�ĚĞ�ũĂŶĞŝƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰ�͘ ���ƚĂďĞůĂ�ĚĞ�
contribuição é alterada anualmente. Consulte a tabela para os próximos anos.

8. ^ĂůĄƌŝŽ�&ĂŵşůŝĂ

^ĂůĄƌŝŽͲĨĂŵşůŝĂ� Ġ� Ž� ďĞŶĞİĐŝŽ� ƉĂŐŽ� ŶĂ� ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ�
ĚŽ�ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĮůŚŽƐ�ŽƵ�ĞƋƵŝƉĂƌĂĚŽƐ�ĚĞ�
qualquer condição até a idade de quatorze anos ou 
inválido de qualquer idade, independente de ca-
rência e desde que o salário de contribuição seja 
ŝŶĨĞƌŝŽƌ�ŽƵ�ŝŐƵĂů�ĂŽ�ůŝŵŝƚĞ�ŵĄǆŝŵŽ�ƉĞƌŵŝƟĚŽ͘�

De acordo com a Portaria Interministerial MPS/MF 
ŶǑ�ϭϵ͕�ĚĞ�ϭϬͬϬϭͬϮϬϭϰ͕�Ž�ǀĂůŽƌ�ĚŽ�ƐĂůĄƌŝŽͲĨĂŵşůŝĂ�Ġ�
ĚĞ�ZΨ�ϯϱ͕ϬϬ͕�ƉŽƌ�ĮůŚŽ�ĚĞ�ĂƚĠ�ϭϰ�ĂŶŽƐ�ŝŶĐŽŵƉůĞƚŽƐ�
ŽƵ� ŝŶǀĄůŝĚŽ͕� ƉĂƌĂ� ƋƵĞŵ� ŐĂŶŚĂƌ� ĂƚĠ� ZΨ� ϲϴϮ͕ϱϬ͘� :Ą�
ƉĂƌĂ�Ž�ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌ�ƋƵĞ�ƌĞĐĞďĞƌ�ĚĞ�ZΨ�ϲϴϮ͕ϱϭ�ĂƚĠ�
ZΨ�ϭ͘ϬϮϱ͕ϴϭ͕�Ž�ǀĂůŽƌ�ĚŽ�ƐĂůĄƌŝŽͲĨĂŵşůŝĂ�ƉŽƌ�ĮůŚŽ�ĚĞ�
ĂƚĠ�ϭϰ�ĂŶŽƐ�ĚĞ�ŝĚĂĚĞ�ŽƵ�ŝŶǀĄůŝĚŽ�ĚĞ�ƋƵĂůƋƵĞƌ�ŝĚĂĚĞ�
ƐĞƌĄ�ĚĞ�ZΨ�Ϯϰ͕ϲϲ͘�K�D�/�ƉĂŐĂƌĄ�Ž�ƐĂůĄƌŝŽͲĨĂŵşůŝĂ�ĂŽ�
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ�ƋƵĞ�ĮǌĞƌ�ũƵƐ͘�WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕�ĐŽŵƉĞŶ-
ƐĂƌĄ�Ž�ǀĂůŽƌ�ƉĂŐŽ�ŶĂ�'&/W͘ �DĂŝƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ�ĞƐƚĆŽ�
disponíveis no portal do INSS na Internet. Consulte 
os valores para os próximos anos.

9. �ĨĞƚƵĂƌ�Ž�ĐĂĚĂƐƚƌŽ�ŶŽ�WƌŽŐƌĂŵĂ 
ĚĞ�/ŶƚĞŐƌĂĕĆŽ�^ŽĐŝĂů�;W/^Ϳ

Caso o empregado não possua a sua matrícula, 
o MEI deverá efetuar o cadastro no PIS. Informa-
ções sobre o cadastro do PIS estão disponíveis em 
ǁǁǁ͘ĐĞĨ͘ ŐŽǀ͘ďƌ.
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para contratar
ϭϬ͘�Contribuição sindical do empregado

�ŶƵĂůŵĞŶƚĞ�Ă�ĞŵƉƌĞƐĂ�ĚĞǀĞƌĄ�ĚĞƐĐŽŶƚĂƌ�Ƶŵ�;ϭͿ�
dia de salário do empregado e repassar ao sindi-
cato dos empregados. Essa é a contribuição sindi-
cal anual do empregado. Porém, a empresa deve-
ƌĄ�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�ƐĞ�Ž�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ�ũĄ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝƵ�ĐŽŵ�ƐƵĂ�
contribuição sindical anual no emprego anterior. 

�ĂƐŽ�ƉŽƐŝƟǀŽ͕�Ž�D�/�ŶĆŽ�ĚĞǀĞƌĄ�ĞĨĞƚƵĂƌ�ŶŽǀŽ�ĚĞƐ-
ĐŽŶƚŽ͕�ĮĐĂŶĚŽ͕�ŶĞƐƐĂ�ŚŝƉſƚĞƐĞ͕�ŽďƌŝŐĂĚŽ�Ă�ĂŶŽƚĂƌ�
ŶŽ� ůŝǀƌŽ�ŽƵ�ĮĐŚĂ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ�Ă� ŝŶ-
formação quanto ao desconto e recolhimento da 
referida contribuição pela empresa anterior. Caso 
ŶĞŐĂƟǀŽ͕�Ă�ĞŵƉƌĞƐĂ�ĚĞǀĞƌĄ�ĞĨĞƚƵĂƌ�Ž�ĚĞƐĐŽŶƚŽ�ĚĞ�
um (1) dia de salário do empregado. 

WĂƌĂ�Ž�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ�ĂĚŵŝƟĚŽ�ŶŽƐ�ŵĞƐĞƐ�ĚĞ�ũĂŶĞŝƌŽ�Ğ�
fevereiro, o desconto deve ser realizado apenas no 
ŵġƐ�ĚĞ�ŵĂƌĕŽ͘�WĂƌĂ�ŽƐ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ�ĂĚŵŝƟĚŽƐ�ŶŽƐ�
demais meses do ano, o desconto deverá ser realiza-
do no mês seguinte ao da admissão. Para mais infor-
ŵĂĕƁĞƐ�ĐŽŶƐƵůƚĞ�Ă�ĐŽŶǀĞŶĕĆŽ�ĐŽůĞƟǀĂ�ĚĞ�ƚƌĂďĂůŚŽ͘

ϭϭ͘�Vale-transporte

O MEI deverá fornecer vale-transporte para o deslo-
camento exclusivo do empregado da sua residência 
para o local de trabalho e vice-versa, sempre que 
Ž� ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ� ƵƟůŝǌĂƌ� ƋƵĂůƋƵĞƌ� ƟƉŽ� ĚĞ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�
ƉƷďůŝĐŽ�ĐŽůĞƟǀŽ͕�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕� ŝŶƚĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂů�ŽƵ�ŝŶƚĞ-
ƌĞƐƚĂĚƵĂů͕� ĞǆĐĞƚŽ�ŽƐ� ƐĞƌǀŝĕŽƐ� ƐĞůĞƟǀŽƐ� Ğ� ĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͘�
Nesse caso, poderá ser descontada a importância 
equivalente a 6% do salário do empregado, limitado 
ĂŽ�ǀĂůŽƌ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ĚŽ�ǀĂůĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘��ƐƐĂ�Ġ�Ă�ƉĂƌƟĐŝ-
pação do empregado no custo do vale-transporte. 

KďƐĞƌǀĂĕĆŽ͗ o vale-transporte nunca deverá ser for-
necido em dinheiro. Deve ser adquirido nos postos au-
torizados e posteriormente entregue ao empregado. 

ϭϮ͘�Vale-refeição

��ĞŵƉƌĞƐĂ�ĚĞǀĞƌĄ�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�ŶĂ�ĐŽŶǀĞŶĕĆŽ�ĐŽůĞƟǀĂ�
de trabalho da categoria se existe a obrigação em 
fornecer o vale-refeição ao empregado.

EŽƌŵĂƐ�ZĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ�
ĚŽ�dƌĂďĂůŚŽ�Ͳ�EZƐ

�Ɛ� EZƐ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŵ� ĂůŐƵŵĂƐ� ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ� ƋƵĞ� ĚĞ-
vem ser cumpridas pelo MEI para zelar pela inte-
ŐƌŝĚĂĚĞ�İƐŝĐĂ�Ğ�ƉƐşƋƵŝĐĂ�ĚŽ�ƐĞƵ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ͘�

EZ�Ϭϲ�ʹ ��ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�WƌŽƚĞĕĆŽ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�;�W/Ϳ͗�
trata da obrigatoriedade em fornecer e aplicar todas 
as medidas possíveis para eliminar ou minimizar ris-
ĐŽƐ�ĚĞ�ĂĐŝĚĞŶƚĞƐ͕�ĚĞ�ĂĐŽƌĚŽ�ĐŽŵ�Ž�ƟƉŽ�ĚĞ�ƌŝƐĐŽ͘�

EZ�Ϭϳ�ʹ�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ��ŽŶƚƌŽůĞ�DĠĚŝĐŽ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�
KĐƵƉĂĐŝŽŶĂů�;W�D^KͿ͗ determina que o emprega-
do realize exames médicos, à custa do empregador, 
na admissão, periodicamente (geralmente anual), 
na mudança de função, na demissão, no afastamen-
to e no retorno ao trabalho. 

EZ� Ϭϵ� ʹ� WƌŽŐƌĂŵĂ� ĚĞ� WƌĞǀĞŶĕĆŽ� ĚĞ� ZŝƐĐŽƐ� �ŵ-
ďŝĞŶƚĂŝƐ�;WWZ�Ϳ͗�ƚĞŵ�ƉŽƌ�ŽďũĞƟǀŽ�Ă�ƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽ�ĚĂ�
saúde e qualidade de sua vida do seu funcionários.

ZĞĐŽŵĞŶĚĂŵŽƐ�ƋƵĞ�Ž�D�/�ƚĞƌĐĞŝƌŝǌĞ�ĞƐƐĂ�ĂƟǀŝĚĂ-
de contratando empresa de prestação de serviços 
de segurança e medicina do trabalho. Solicite in-
dicação a outros empresários ou pesquise nos si-
tes de busca da internet e escolha a empresa da 
sua preferência.



SEBRAE-SP - MEI - Como contratar seu empregado?
8

�ƵƚŽƌĞƐ͗�^ĂŶĚƌĂ�ZĞŐŝŶĂ��ƌƵŶŽ�&ŝŽƌĞŶƟŶĞ�Ğ�^ŝůǀŝŽ�sƵĐŝŶŝĐ
:ĂŶĞŝƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϰ

'
D
D
�ϭϲϰϮϮϰ�ͮ�ϭϰͬϬϭͬϮϬϭϰ�ͮ�ϮϬ͘ϬϬϬ�ƵŶ͘

dĞŵ�ĚĂƚĂ�ĚĞ�ŝŶşĐŝŽ�Ğ�ĚĞ�ƚĠƌŵŝŶŽ�ƉƌĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĂƐ͕�ĐŽŵ�
ƉƌĂǌŽ�ŵĄǆŝŵŽ�ĚĞ�Ϯ�;ĚŽŝƐͿ�ĂŶŽƐ͘�^ĆŽ�ƉŽƵĐĂƐ�ĂƐ�ŚŝƉſ-
teses em que se admite a contratação do empregado 
ƉŽƌ�ƉƌĂǌŽ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ�;Α�ϮǑ�ĚŽ�ĂƌƟŐŽ�ϰϰϯ�ĚĂ��>dͿ͗

• De serviço cuja natureza ou transitoriedade 
ũƵƐƟĮƋƵĞ�Ă�ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ�ĚŽ�ƉƌĂǌŽ͖

• �Ğ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂŝƐ�ĚĞ�ĐĂƌĄƚĞƌ�
ƚƌĂŶƐŝƚſƌŝŽ�Ğ͖�

• De experiência. 

dĂŵďĠŵ�Ġ�ƉŽƐƐşǀĞů�ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ�ƉŽƌ�ƉƌĂǌŽ�ĚĞƚĞƌŵŝ-
ŶĂĚŽ�ƋƵĂŶĚŽ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ�ƉĞůĂ�ĐŽŶǀĞŶĕĆŽ�ĐŽůĞƟǀĂ�
de trabalho da categoria. 

Devido às limitações, esta modalidade de contra-
ƚŽ�Ġ�ďĞŵ�ŵĞŶŽƐ�ƵƟůŝǌĂĚĂ�Ğŵ�ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ�ĐŽŵ�ŽƐ�
contratos de trabalho por prazo indeterminado, 
com exceção do contrato por prazo determina-
ĚŽ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ͕�ƋƵĞ�Ġ�ŵƵŝƚŽ�ƵƟůŝǌĂĚŽ͕�ƐĞŵƉƌĞ�
precedendo o contrato por prazo indeterminado. 

O contrato de trabalho por prazo determinado é a 
ĞǆĐĞĕĆŽ͘���ƌĞŐƌĂ�ŐĞƌĂů�Ġ�Ž�ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌ�ƐĞƌ�ĐŽŶƚƌĂƚĂ-
do por prazo indeterminado.

�� Ƶŵ� ĐŽŶƚƌĂƚŽ� ƉŽƌ� ƉƌĂǌŽ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕� ĚĞƐƟŶĂĚŽ�
para que empregado e empregador se conheçam 
ĂŶƚĞƐ�ĚĂ�͞ĞĨĞƟǀĂĕĆŽ͕͟ �ŽƵ�ƐĞũĂ͕�ĂŶƚĞƐ�ĚŽ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞ�
trabalho passar a vigorar por prazo indeterminado.  
EĞƐƐĂ�ĐŽŶĚŝĕĆŽ͕�Ž�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌ�ƉŽĚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�ŽƐ�ĐŽ-
ŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕�ĂƐ�ĂƉƟĚƁĞƐ͕�Ă�ĐŽŶĚƵƚĂ�Ğ�Ž�ĐŽŵƉŽƌ-
tamento do empregado, enquanto o empregado 
conhece as condições de trabalho, sua adaptação, 
colegas, superiores, tarefas, etc. O prazo do contra-
to de experiência é de no máximo 90 dias, podendo 
ser renovado uma única vez. Recomendamos que 
seu empregado seja contratado pelo período de 
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ�ĚĞ�ϰϱ�ĚŝĂƐ͕�ƉŽĚĞŶĚŽ�ƐĞƌ�ƌĞŶŽǀĂĚŽ�ƉŽƌ�
ŵĂŝƐ�ϰϱ�ĚŝĂƐ͘��ƐƐŝŵ�ǀŽĐġ�ƉŽĚĞƌĄ�ǀĞƌŝĮĐĂƌ�ĂƐ�ĐŽŵ-
petências do seu empregado por até 90 dias. Ultra-
passado o prazo contratado, o contrato de trabalho 
passa a vigorar por prazo indeterminado. Caso ve-
ƌŝĮƋƵĞ�ƋƵĞ�Ž�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ�ƉŽƐƐƵŝ�ĂƐ�ĂƉƟĚƁĞƐ�ĚĞƐĞ-
jadas pela sua empresa, basta o empregado traba-
lhar um dia além do prazo que passará a vigorar o 
contrato de trabalho por prazo indeterminado.

Caso a empresa entenda que o empregado não 
ƉŽƐƐƵŝ� ĂƐ� ĂƉƟĚƁĞƐ� ĚĞƐĞũĂĚĂƐ͕� ďĂƐƚĂ� ĐŽŵƵŶŝĐĄͲůŽ�
ŶŽ�ƷůƟŵŽ�ĚŝĂ�ĚĞ�ƚƌĂďĂůŚŽ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ͕�ŶĆŽ�ƉĞƌ-
ŵŝƟŶĚŽ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂůŚĞ�ŶĞŶŚƵŵ�ĚŝĂ�ĂƉſƐ�ĞƐƐĞ�ƉƌĂǌŽ͘���
>ĞŵďƌĞͲƐĞ�ƋƵĞ�Ž�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ�ĚĞǀĞ�ƐĞƌ�
ƐĞŵƉƌĞ�ĂŶŽƚĂĚŽ�ŶĂ��dW^͘���ĐĂƐŽ�Ž�D�/�ĚŝƐƉĞŶƐĞ�Ž�
empregado antes do término do prazo contratado 
de experiência, ele deverá pagar indenização ao 
empregado correspondente à metade da remune-
ração que o empregado teria direito se trabalhasse 
ĂƚĠ�Ž�ĮŶĂů�ĚŽ�ƉƌĂǌŽ�ĚŽ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

Modalidades de contratos de trabalho
Contrato por 
prazo indeterminado

Contrato  
de experiência

Contrato por 
prazo determinado

dƌĂƚĂͲƐĞ� ĚŽƐ� ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ� ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ� ƋƵĞ� ƚġŵ�ĚĂƚĂ�
de início, mas não tem data ou condição preesta-
belecida para o término do contrato de trabalho. 


