
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

EMPREGADOR: PREFEITURA MTJNICIPAL DE BENEDITINOS - PI. com sede à Rua
Floriano Peixoto. n' 270, Centro. Beneditinos. Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob n"
06.-5 54.77810001 -29. representada nesse ato por JLILI.YVAN MIINDES Dll MIlSQtlll'A. portador
de CPF/MF n' 022.624.543 -88:

EMPREGADO: KARI]N KAROI,I-INNE DIKAUÁ SANTOS FIITOSA, MédiCA.
portadora da cédula de iclentidadc R.G. n" 3.485.348 SSP/PI e CPF/MF n" 018.251.053.08.

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serrviços temporário. llca iusto e
contratado o seguinte:

Cláusula l'- O EMPIUCADO prr'staÍá ao DMPI{IiGAI)OII. a partir dc 01/07/2020 e

assinatura clcste instrumento. seus trabalhos excrcendo a flliiçào tle Mcdica Planlonista. pala o Ccntro
de Atendimento e cnfrentamenlo à covid-19, ern carátel excepcional t' tenipor'ário. no Centro de

Covid- I 9 no município de Reneditinost

Cláusula 2" - O EMPREGADOR pagará rnensalmente. ao EMPRE(IADO. a titulo de salzilio
a imponância de R$ 14.000.00 (Quatorze Mil Reais), com os descontos previstos por lei;

Cláusula 3'- Estará o EMPREGADO subordinado a legislação vigente no que diz lespeito
aos descontos de faltas e den.rais sanções disciplinares conlidas na Corrsolidação das Leis do Trabalho.

Cláusula 4' - O prazo de duração do contrato é dc 04 (quatro) meses. contados a partir da
sua assinalura pelas partes, podendo ser prorrogado pol igual período carso necessário;

Cláusula 5" - O EMPRIIGADO obeilecer-á o legulanrerrto do ( )1-;,,. e lilosr,fu de trabalho
da mesma.

Como prova do acordo, assinam o instrumento. afi respeitando seu teor por inteiro.
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