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AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO 
Preenchimento obrigatoriamente a mão pelo EMPREGADO, sendo entregue, 1 via ao EMPREGADOR(para envio a GSM) e 1 via do 
EMPREGADO, com ciência do EMPREGADOR), além disto, o empregado deve repetir o texto  1, 2, 3 ou 4, manualmente  no verso, 
assinando-o novamente, para que fique configurado sua livre e espontânea vontade. 
 

EMPREGADOR                                         
 

 

Pelo presente venho comunicá-lo(a) que: 

 

1 

Desejo antecipar o término do meu CONTRATO de EXPERIÊNCIA que finda em ____/____/________ , me 
desligando em ____/____/________ , e estou ciente que devo indenizá-lo(a) em 50% dos dias que não 
cumprirei, ou seja, ____(______________________)dias, e que o pagamento de minhas verbas rescisórias, 
ocorrerão  em até 10(dez) dias do meu desligamento, ou seja, até o dia ____/____/________ 

 

 

2 

Não desejo prorrogar o meu CONTRATO de EXPERIÊNCIA que finda em ____/____/________ , me 
desligando no mesmo dia, e estou ciente que o pagamento de minhas verbas rescisórias, ocorrerão no 
primeiro dia útil seguinte ao desligamento, ou seja, dia ____/____/________ 

 

 

3 

Desejo me desligar de vossa empresa, no dia ____/____/________ , por minha livre e espontânea 
vontade, dando por encerrado o CONTRATO de TRABALHO por prazo indeterminado que mantenho 
convosco, e que não cumprirei os 30(trinta) dias determinados por lei, pois, deixarei de cumprir 
____(______________________) dias a contar desta data; estou ciente de que devo indenizá-lo(a) em 
valores correspondentes a esse número de dias, a serem descontados de minhas verbas rescisórias, que 
devem ocorrer em até 10(dez) dias contados do meu desligamento, ou seja, até o dia 
____/____/________ , e que havendo homologação esta será marcada de acordo com disponibilidade do 
SINDICADO da categoria ou MINISTÉRIO do TRABALHO. 

 

 

4 

Desejo me desligar de vossa empresa, no dia ____/____/________ , por minha livre e espontânea 
vontade, dando por encerrado o CONTRATO de TRABALHO por prazo indeterminado que mantenho 
convosco, e que cumprirei os 30(trinta) dias determinados por lei, devendo minhas verbas rescisórias, 
serem pagas no primeiro dia útil seguinte ao desligamento, ou seja, em ____/____/________ ; havendo 
homologação esta será marcada de acordo com disponibilidade do SINDICADO da categoria ou 
MINISTÉRIO do TRABALHO, e estou ciente de que o descumprimento deste AVISO, me sujeita a 
indenização conforme prevista no item 3, acima. 

 
Atenciosamente, 
 

Data  
Empregado  
Documento  

Assinatura 

Responsável  
Documento  

Assinatura do responsável pelo menor 

 
Ciência do EMPREGADOR e programação pagamento e acertos finais 

 

Data  
Empregador   
Documento  

Assinatura 

Fica o EMPREGADO comunicado a comparecer na (___) Rua Santa Rita, 451, centro, Itu/SP ou (___) na empresa, em 

____/____/________, às ____:____hs munido(a) do AVISO, CTPS e EXAME MEDICO DEMISSIONAL, acompanhado de 
maior responsável, se menor de 18 anos. 

 

CNPJ                             ou CPF            


