
CONTRATO Dtr PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

EMPREGADOR: PREFEITURA M1JNICIIPAL DE BENEDITINOS - PI. com sede à Rua
Floriano Peixoto. n" 270, Centro, Beneditinos. Estado do Piauí. inscrita no CNP.i sob no

06.554.77810001-29, representada nesse ato por JULLYVAN MENDES DE MESQUITA, portador
de CI'F'/MF n' 022.624.5 43 -88:'

EMPREGADO: IILAYNE KIll.LY MORAIS LIMA. Enlernreira, portadora da cédula de
identidade Ii..G. n" 3.073. I I 3 SSP/PI e CPF n' 055.797 .783-50.

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços temporário, fica justo e

contratado o seguinte:

Cláusula l'- O EMPREGADO prestará ao EMPREGADOR. a partir de 0110712020 e

assinatura deste instrumento, seus trabalhos exercendo a frmção de Enfermeira Plantonista, para o
Centro de Atendimento e eufrentamento à covid-19, em caráter excepcional e ternporário. no Clentro

de Covid-19 no município de Beneditinos;

Clírusula 2" - O E\4PREGADOR pagará mensalmente. ao EMPRI|GADO. a título de saliu'io
a inrportância de RS 4.340,00 (Quatro Mil e Trezentos e Quarenta Reais). con.l os dr:"scontos prer istos
por lci;

Cláusula 3" - Estará o IIMPREGADO subordinado a legislação vigente no que diz respeilo
aos descontos de Íàltas e demais sanções disciplinares contidas na Consolidação das Leis do'l'rabalho.

Cláusula 4" - O prazo de duração do contrato é de 04 (quatro) meses, contados a partir da
assinatura pelos contrataDtes, podendo ser prorrogado por igual períoclo caso necessário:

Cláusula 5'- O EMPREGADO obedecerá o regulamento do Orgão, e filosofia de trabalho
da mesma.

Como prova do acordado, assinirm instrumento. afi itando seu teor por inteiro.
e Íirnram coniuntamente a este duâs testemuúas. comprovan es dr:scritas.
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