
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

EMPREGADOR: PREFEITTJRA M(JNICIIPAL DE BENEDITTNOS - PI" com sede à Rua
Floriano Peixoto. n" 270, Centro. Beneditinos. Estado do Piauí. inscrita no CNPJ sob n"
06.554.778l0001-29, representada nesse a1o por JUt.LYVAN MENDES DE N,lESQUITA, portador
de CPF/MF n" 022.624.543-88;

EMPREGADO: NAYARA DIAS DA SILVA. Técnica de ErTfermagem, portadora da
COREN PI de n'001.453.206 e CPF n" 066.339.173-3i.

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços temporário, fica justo e
coúratado o seguinte:

Cláusula 1" - O EMPRBGADO prestará ao EMPREGADOR. a partir d,e 0110712020 e

assinaÍura deste instrumento, seus trabalhos exercendo a função de Tócnica de EnÍ'ermagenr
Plantonista, para o Centro de Atendinrento e eufrentamento à covid-19, em caráter excepcional e

temporário, no Centro de Covid-19 no município de Beneditinos;

Clriusula 2" - O EMPREGADOR pagará mensalmente. ao ENÍPItll(iADO. a título de salár'io
a inrporlância dc R$ 1.463.00(Mil c QLratrocentos e Sessenta e l rês Ileais), com os clescontos
prer istos por leit

Cláusula 3'- Estar'á o EMPI{EGADO subordinado a legislação vigente no qi"re diz respeito
aos descor.rtos de faltas e demais sançõcs clisciplinarcs contidas na Consolidação das Leis do Trabalho.

Cláusula 4" - O prazo de duração do contrato é de 04 (quatro) nreses, contaclos a pârtir da
assinatura pelos contratantes, podendo ser prorrogado por igual período caso necessário;

Cláusula 5" - O EMPREGADO obedecerá o regulamento do Orgâo, e Íilosotia de trabalho
da mesn-ra.
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