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TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO DOMESTICO 

 

Empregador(a) 

Nome   

Endereço  

RG  

CPF  

 

Empregado(a) 

Nome   

Endereço  

CTPS  

CPF  

Data Admissão  

Serviços  a Executar 

na residência da 

EMPREGADORA 

 

 

As partes acima identificadas, considerando a Emenda Constitucional 72, de 2/4/2013, publicada no 

Diário Oficial de 3/4/2013, equiparando, a partir desta data, os empregados domésticos aos demais 

trabalhadores urbanos e rurais, assegurando novos direitos, como: 

De aplicação imediata: Jornada de trabalho de até 8 horas diárias e 44 horas semanais; horas extras remuneradas 

com adicional mínimo de 50%; garantia de salário-mínimo para os que recebem salário variável; proteção legal ao salário; 

proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 

estado civil; proibição de discriminação no tocante a salário e critérios de admissão de portadores de deficiência; 

proibição de trabalho noturno, insalubre e perigoso ao menor de 18 anos e de qualquer trabalho ao menor de 16 anos. 

Aguardando regulamentação:  Assistência gratuita aos filhos e dependentes até 5 anos de idade em creches e pré-

escolas; proteção da relação de emprego contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa; FGTS; remuneração do trabalho 

noturno superior à do diurno; salário-família; indenização compensatória; seguro-desemprego; seguro contra acidentes 

do trabalho. 

Aditam o CONTRATO DE TRABALHO vigente, que passa a ter as seguintes condições: 

1 Horário de 

Trabalho 

Segunda a Sexta:  

Horário Normal  

Intervalo Repouso e Alimentação  

 

Sábados:  

Horário Normal   

Intervalo Repouso e Alimentação  

 

Compensação de Horas 

Horário  

 



 

Adv e Cnt GILBERTO SILVEIRA MORAES                                                   

Rua Santa Rita, 451 - centro - Itu/SP - CEP 13.300-070     

www.gsm.cnt.br       11 4013-3666 

 

 

 

 

2/2 

• Cartão ou Livro Ponto: 

o Assinado a partir de então para efeito controle das horas realizadas. 

o Independente dos horários acima estabelecidos, as partes ficam livres 

para eventualmente combinarem a execução de um horário diferente, 

compensando-se antecipadamente ou em seguida as horas feitas ou não 

feitas, desde que respeitados o total de horas a serem realizadas na 

semana e o descanso semanal remunerado. 

2 Salário R$  

3 Vale 

Transporte 

Depositado em cartão VT, conforme opção já efetuada na admissão, esclarecendo 

que o VT só pode ser utilizado para Ida/Volta do trabalho, conforme previsto na 

legislação. 

4 FGTS Depositado pelo(a) EMPREGADOR(A) a partir de abril/2013: 

• A EMPREGADA fornece nesta data RG, CPF e comprovante de endereço para 

o cadastro junto a CEF 

 

Assim, estando justo e ADITADO o PRESENTE CONTRATO DE TRABALHO, e para que 

surtam os efeitos legais, assinam as partes, especialmente a EMPREGADA que foi 

orientada sobre seus novos DIREITOS, acordando este por sua livre e espontânea 

vontade, nada mais tendo a reclamar. 

Itu, 03 de abril de 2013 

Assinatura  

Empregador(a)  

 

Assinatura   

Empregado(a)  

 

Obs.: a presente sugestão de ADITAMENTO deverá ser adaptada a cada caso. 

 

 


