MINUTA ANEXA À PORTARIA CEETEPS N º 343/2009.
CONTRATO DE APRENDIZAGEM
(Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000 e Decreto Federal nº 5.598, de 1° de dezembro de 2005)
(empresa)
Pelo presente instrumento entre as partes
º
_______________ CNPJ n
___ com sede na
(endereço) ____ bairro
município ---------� Estado de São Paulo, neste ato representada por seu responsável
legal,
doravante
designado
EMPREGADOR
e
o(a)
aluno(a)
do
CEETEPS
________(nome)____________, residente na
(endereço) ________, bairro _____ mun1c1pio _________, Estado de São Paulo,
portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº ------� sene --� neste ato
assistido pelo seu responsável legal (no caso de menor de dezoito anos), designado EMPREGADO, fica
justo e acertado o seguinte:
______J

...J

Cláusula 1 ª
O EMPREGADOR admite como seu EMPREGADO, conforme dispõe o artigo 428 da Consolidação
das Leis do Trabalho,
(nome Aluno)
, aluno(a) regularmente matriculado(a) no
curso de TÉCNICO E M
LOGÍSTICA, com carga horária total de
(Carga Horária Total do curso)
horas, validado no M.T.E . sob n° (vide tabela de Códigos dos cursos)_e CBO
(vide tabela de Códigos dos cursos) _oferecido pela E scola Técnica E stadual
(Nome da
Escola) _, com sede à _____ (endereço) ___ � muruc1p10 ------� Estado de
São Paulo, mantida pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.
Cláusula2 ª
A aprendizagem a que se refere a cláusula anterior será desenvolvida em dois ambientes: na unidade
de formação profissional, que proporcionará programa de aprendizagem técnico-profissional
metódico, conforme Plano de Curso, disponível na Secretaria da Escola, devidamente autorizado, por
meio de Portaria da Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC, do CEETEPS, com fundamento na
Resolução SE nº 078, de 07/11/2008, e nos termos da Lei Federal 9394/96, Decreto Federal nº 5.154/04,
Resolução CNE/CEB 4/99, atualizada pela Resolução CNE/CEB nº 1/2005, Parecer CNE/CEB nº 11,
de 12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 3, de 09/07/2008, Deliberação CEE 79/2008, das Indicações
08/2000 e 80/2008, com pareceres da Supervisão Educacional do próprio CEETEPS, e na empresa
empregadora, onde desenvolverá tarefas de prática profissional em ambiente compatível com sua
idade e com a aprendizagem metódica por ele recebida na escola e que faz parte do Plano de Curso
acima referido, do qual o Empregador declara ter pleno conhecimento.
Cláusula 3 ª
Observadas as disposições do § 3° do artigo 428 e artigo 432, da CLT, a duração do contrato será de
____(informar período, não superior à duração do curso em que o aluno estiver matriculado),
iniciando em_/ ____ / ___ e concluindo em __ / ____ /
com
jornada

---...J

diária de ___ (informar total de horas, incluir as do curso), de segunda a sexta-feira, perfazendo o
total de ____(total de horas diárias x 5) horas semanais, compreendendo atividades nos dois
ambientes da cláusula anterior, respeitados os direitos trabalhistas previstos na CLT, especificamente
no que se refere às férias, que devem sempre coincidir com o período de prática profissional e com as

