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CONTRATO DE APRENDIZAGEM POR ADESÃO 

Nº        
EMPRESA:       
CNPJ:        
Endereço:       
APRENDIZ:      , nascido(a) em   /  /    , número da CTPS nº      , série       
Endereço:       
REPRESENTANTE LEGAL:       (somente em caso de aprendiz menor) 
CPF/MF n.º       
Endereço:       
 
INTERVENIENTE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS 
CNPJ: 03.773.700/0021-50 
Endereço: Rua Gama Cerqueira, 281 Bairro Menezes Cataguases MG 

Desta forma, a EMPRESA e o APRENDIZ firmam o presente Contrato que se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes:  

Cláusula Primeira – Do Objeto 

1.1 Constitui objeto do presente contrato a admissão do APRENDIZ pela EMPRESA 
comprometendo-se a propiciar-lhe formação técnica-profissional metódica, ministrando 
atividades teóricas e práticas através do Curso de Aprendizagem Industrial      , nos termos 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, da Lei Federal 10.097/2000, do Decreto nº 
9579/2018 e Instrução Normativa 146/2018. 

1.1.1 O aprendiz exercerá a função de Aprendiz de      , CBO      . 

Cláusula Segunda – Da Organização E Duração Da Aprendizagem 

2.1 A aprendizagem referida na cláusula anterior se desenvolverá: 

-  Na Unidade Operacional do SENAI/DRMG indicada no preâmbulo deste contrato  

-  Na EMPRESA, localizada na      , nº      , bairro      , na cidade de 
     /     . 

2.2 O presente Contrato de Aprendizagem vigorará de   /  /     a   /  /    , de acordo 
com a legislação vigente, incluindo a fase escolar e a de prática profissional na empresa. 

2.3 A fase escolar caracteriza-se pela articulação de atividades teóricas e práticas em seus 
ambientes educacionais, que proporcionam simulação de práticas profissionais (em 
oficinais e laboratórios didáticos). Essa será desenvolvida no período de   /  /     a 
  /  /    , no horário das   :   as   :  , com jornada de trabalho diária de       
(     ) horas e, com jornada de trabalho semanal de       (     ) horas, considerando-
se que a referida jornada será o período em que o APRENDIZ permanecer em atividades 
de aprendizagem no local indicado no item 2.1 do Contrato, ressaltando que é vedada a 
prorrogação e compensação da jornada de trabalho. 

2.3.1. Para execução da carga horária do programa, será(ão) necessário(s)    sábado(s) 
letivo(s) no SENAI, com a carga horária diária de   :   (     ) horas.  

2.3.2. O(s) sábado(s) letivo(s) será(ão):      .  

2.4 A fase de prática profissional na empresa, concomitante a fase escolar , caracteriza-se 
pela realização das atividades práticas na empresa, que devem obrigatoriamente estar 
alinhadas ao programa do curso no qual o aprendiz está matriculado e à ocupação 
profissional para qual ele está se profissionalizando, será desenvolvida no período de 
  /  /     a   /  /    , com jornada de trabalho semanal de        (     ) horas, 
sendo composta pela: 

  Fase efetiva de prática profissional na empresa no horário das   :   as   :  , com 
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jornada de trabalho diária de       (     ) horas. 

  Tempo diário para concessão de repouso ou alimentação de 15 minutos, conforme 
permitido pelo Art. 71 da CLT. 

  Com estimativa de tempo do deslocamento diário, da fase escolar para empresa, de  
  :   (     ). 

2.5 Considera-se a fase de prática profissional na empresa, o período em que o APRENDIZ 
permanecer em atividades de aprendizagem nas dependências do estabelecimento (Art. 65 
do Decreto nº 9579/2018, ressaltando que é vedada a prorrogação e compensação da 
jornada de trabalho. 

Cláusula Terceira – Das Obrigações Da Empresa 

3.1 Remunerar o APRENDIZ com o salário mínimo hora       (     ), conforme sua jornada de 
trabalho, salvo condição mais favorável, nos termos do § 2º do art. 428 da CLT, do art. 59 do 
Decreto 9579/2018 e do art. 15 da IN SIT nº 146/2018, de acordo com a variação de sua jornada 
de trabalho conforme especificada na cláusula segunda deste instrumento. 

3.2 Quando houver situações de insalubridade e periculosidade durante a prática profissional na 
EMPRESA é de responsabilidade da mesma prover os acréscimos no salário do aprendiz nos 
temos do § 1º do art. 192 da CLT. 

3.3 Garantir a remuneração da(s) jornada(s) de trabalho, referente(s) ao(s) sábado(s) letivo(s),  nos 
quais aconteceu(ram) as aulas, conforme informações descritas no relatório de frequência 
emitido pela escola SENAI. 

3.4 Registrar na Carteira de Trabalho e Previdência Social do APRENDIZ a vigência do 
presente Contrato de Aprendizagem, nos termos do parágrafo primeiro do art. 428 da CLT.  

3.5 Verificar se o APRENDIZ efetuou a matrícula na escola e acompanhar a sua freqüência na 
mesma, caso este não haja concluído o ensino médio, nos termos parágrafo primeiro do art. 
428 da CLT. 

3.6 Verificar se o APRENDIZ fez a matrícula no programa de aprendizagem desenvolvido no 
SENAI/DRMG, nos termos do parágrafo primeiro do art. 428 da CLT. 

3.7 Assegurar ao APRENDIZ, matriculado em programa de aprendizagem, formação técnico-
profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, 
como determina os arts. 45º e 48º do Decreto 9579/2018. 

3.8 Manter em seus arquivos documentação comprobatória, expedida pelo SENAI/DRMG, 
relativa à freqüência do APRENDIZ ao referido curso, descontando do salário do mesmo 
os dias em que estiverem registradas faltas não passíveis de serem justificadas. 

3.9 Garantir ao APRENDIZ todos os direitos trabalhistas que lhe forem devidos, inclusive 
período de férias, preferencialmente coincidente com as férias escolares, não podendo fixar 
período diverso daquele definido no período de aprendizagem, conforme determina o art. 
68 do Decreto nº 9579/2018 e artigos 19 e 20 da Instrução Normativa 146/2018. 

3.10 Recolher o FGTS do APRENDIZ com alíquota de 2% sobre a remuneração paga ou 
devida no mês anterior, nos termos do § 7º do art. 15 da Lei 8.036/90 (incluído pelo art. 2º 
da Lei 10.097/2000) e art. 67 do Decreto nº 9579/2018. 

3.11 Fornecer vale-transporte ao aprendiz, de acordo com as normas trabalhistas, referentes ao 
deslocamento residência – unidade SENAI – residência, obedecendo ao disposto no art. 70 
do Decreto nº 9579/2018. 

3.12 Estender as cláusulas sociais das convenções e acordos coletivos ao APRENDIZ quando 
for expressamente previsto nesses instrumentos e desde que não excluam ou reduzam o 
alcance dos dispositivos tutelares que lhe são aplicáveis, conforme determina o art. 69 do 
Decreto nº 9579/2018. 
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3.13 Designar formalmente 01 (um) empregado da empresa para atuar como monitor 
responsável pela coordenação de exercícios práticos e acompanhamento das atividades do 
APRENDIZ no estabelecimento, em conformidade com o programa de aprendizagem em 
que o APRENDIZ está matriculado, informando ao SENAI, de acordo com § 1º do art. 65 
do Decreto nº 9579/2018 e item III, do §1º do Art. 31 da Instrução Normativa 146/2018. 

3.14 Zelar pelo desenvolvimento das atividades práticas do APRENDIZ na indústria, não 
permitindo a prática de atividade diversa daquela prevista no programa de aprendizagem, 
devendo obrigatoriamente estar alinhada ao programa do curso no qual o aprendiz está 
matriculado e à ocupação profissional para qual ele está se profissionalizando. 

3.15 Permitir que o SENAI/DRMG realize a supervisão técnica pedagógica do 
desenvolvimento da prática, em datas previamente agendadas, que será realizada nas 
dependências da EMPRESA, bem como disponibilizar ao SENAI/DRMG, mensalmente, 
informações sobre a frequência e rendimento do APRENDIZ, na fase de prática 
profissional na EMPRESA. 

3.16 Somente poderá ser realizada rescisão antecipada por desempenho insuficiente ou 
inadaptação do aprendiz referente às atividades do programa de aprendizagem, durante o 
período da prática profissional na empresa, após a EMPRESA efetuar 03 (três 
intervenções) devidamente registradas, junto ao APRENDIZ, que devem ser comprovados 
por relatórios técnicos de avaliação, e devidamente encaminhados ao SENAI ao longo do 
período do processo de intervenções.   

3.17 A empresa é responsável pela impressão do documento Descrição das Atividades Teóricas 
e Práticas Desenvolvidas pelo Aluno Durante o Curso, item 5.6 desse instrumento, e por 
anexá-lo ao Contrato de Aprendizagem.  

3.18 Ao receber o Calendário Geral do Curso, a empresa é responsável pela sinalização, no 
calendário da fase de prática profissional na empresa, dos períodos das atividades práticas 
a serem realizadas em suas dependências. 

3.18.1 Os períodos devem coincidir com os descritos no item 2.4 desse contrato. 

3.18.2 A empresa é responsável pela impressão do Calendário Geral do Curso, descrito no item 
5.7.1 desse instrumento e, por anexá-lo ao Contrato de Aprendizagem. 

Cláusula Quarta – Das Obrigações Do Aprendiz 

4.1 Participar regularmente das aulas e demais atividades escolares do programa de 
aprendizagem industrial da unidade operacional do SENAI/DRMG e da EMPRESA, bem 
como cumprir as normas destes. 

4.2 Exibir à EMPRESA, sempre que solicitada, documentação emitida pelo SENAI/DRMG 
que comprove sua freqüência às aulas e os resultados de aproveitamento obtidos durante a 
fase escolar. 

4.3 Cumprir, com exatidão, a jornada de trabalho mencionada na cláusula segunda do presente 
contrato.  

4.4 Durante as folgas ou férias escolares, o aprendiz poderá cumprir jornada integral na 
EMPRESA, caso esta requisite sua presença, respeitado o disposto nos artigos 404 e 405 
da CLT e artigo 53 do Decreto 9579/2018 e, ainda os limites de jornada diária permitidos 
em lei (art. 432, caput e §1º, da CLT e arts. 60 a 63 do Decreto nº 9579/2018).  

4.5 Cumprir as disposições do Regimento Escolar, o Manual do Aluno e outras diretrizes 
educacionais do SENAI, bem como as datas e prazos fixados no calendário escolar, 
assumindo total responsabilidade pelas consequências advindas pelo descumprimento 
dessas obrigações. 

4.6 Comprometer-se a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias para a sua 
formação. 
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Cláusula Quinta – Das Atribuições Do SENAI/DRMG 

5.1 As atribuições do SENAI/MG no referido programa de formação são exclusivamente de 
âmbito educacional, assegurando a formação técnico-profissional metódica do 
APRENDIZ que seja compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, 
como determina os arts. 45º e 48º do Decreto 9579/2018.  

5.2 Conceder ao APRENDIZ o certificado de qualificação profissional quando este concluir o 
curso de aprendizagem com aproveitamento e freqüência exigidos, conforme Regimento 
Escolar em vigência. 

5.3 Realizar a supervisão técnico-pedagógica do desenvolvimento da prática, em datas 
previamente agendadas, que será realizada nas dependências da EMPRESA. 

5.4 Expedir, mensalmente, para o estabelecimento industrial (EMPRESA), o relatório de 
freqüência do APRENDIZ no curso de aprendizagem. 

5.5 Expedir, semestralmente, documento comprobatório do rendimento escolar para o 
APRENDIZ. 

5.6 Encaminhar para a EMPRESA o documento de Descrição das Atividades Teóricas e 
Práticas Desenvolvidas pelo Aluno Durante o Curso.  

5.6.1. O referido documento é parte integrante deste contrato como anexo. 

5.7 Encaminhar para a empresa o Calendário Geral do Curso. 

5.7.1 O Calendário Geral do Curso é composto pelo calendário da FASE ESCOLAR, 
realizada no SENAI, e pelo calendário da FASE DE PRÁTICA PROFISSIONAL 
NA EMPRESA, realizada nas dependências da empresa. 

5.7.2 O referido documento é parte integrante deste contrato como anexo. 

5.7.3 O SENAI é responsável pela sinalização dos períodos no calendário da FASE 
ESCOLAR. 

Cláusula Sexta – Da Rescisão 

6.1 O presente contrato será automaticamente rescindido, de acordo com o art. 71 do Decreto nº 
9579 de 22/11/2018, art. 433 da CLT alterado pela Lei nº 11.180 de 23/09/2005, devendo 
prevalecer o evento de primeira ocorrência, quando: 

6.1.1 Ocorrer o fim da vigência deste contrato, fixado na Cláusula Segunda; ou 

6.1.2 O adolescente completar 24 (vinte e quatro) anos, exceto para os aprendizes com 
deficiência; ou 

6.1.3 Ocorrer antecipadamente as seguintes hipóteses: 

6.1.3.1 Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, que devem ser 
comprovados por relatórios técnicos e pedagógicos de avaliação, observando as 
disposições do inciso I do art. 71 do Decreto nº 9579 de 22/11/2018 e 433 da 
CLT; 

6.1.3.2 Falta disciplinar grave, caracterizada por quaisquer das hipóteses descritas no 
art. 482 da CLT. 

6.1.3.3 Ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo, caracterizada 
por meio de declaração da instituição de ensino. 

6.1.3.4 A pedido do aprendiz. 

6.1.3.5 Fechamento da empresa em virtude de falência, encerramento das atividades de 
unidade da empresa, quando não houver a possibilidade de transferência do 
aprendiz sem que isso gere prejuízo ao próprio aprendiz. 
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6.1.3.6 Morte do empregador constituído por empresa individual. 

6.1.3.7 Rescisão indireta. 

6.1.3.8 Por atos indisciplinares ou de incompatibilidade com o Regimento Escolar ou 
Manual do Aluno. 

6.2 Somente poderá ser realizada rescisão antecipada por desempenho insuficiente ou 
inadaptação do aprendiz referente às atividades do programa de aprendizagem após o 
SENAI/DRMG efetuar 03 (três intervenções) devidamente registradas, junto ao 
APRENDIZ, que devem ser comprovadas por relatórios técnicos e pedagógicos de 
avaliação, e devidamente comunicadas à EMPRESA ao longo do período do processo de 
intervenções. A rescisão antecipada somente poderá acontecer após parecer técnico-
educacional da escola, favorável à rescisão.    

6.3 Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 da CLT às hipóteses de extinção deste contrato 
mencionadas no item 6.1 acima, conforme determinação do art. 73 do Decreto 9579 de 
22/11/2018. 

Cláusula Sétima – Das Disposições Gerais 

7.1 Enquanto instituição interveniente, o SENAI responsabiliza-se somente pelo âmbito 
educacional do programa de aprendizagem, sendo a previsibilidade e a aplicabilidade de 
todas as questões trabalhistas, inerentes à execução do referido programa e firmado no 
presente contrato, de responsabilidade da empresa. 

7.2  O SENAI não se responsabiliza pela realização do cálculo do salário e verbas rescisórias 
inerentes a esse contrato. 

7.3 Integra ao presente Contrato de Aprendizagem, como anexo, os seguintes documentos a 
serem expedidos pela unidade operacional do SENAI/DRMG, onde o ALUNO estiver 
matriculado, e encaminhado à EMPRESA que o está contratando como APRENDIZ. 
Esses documentos possuem indicadores a serem utilizados pela empresa para o devido 
preenchimento e formalização do referido instrumento, sendo:  

a. Declaração de Matrícula, para fins de estabelecimento do contrato de Aprendizagem; 

b. Descrição das Atividades Teóricas e Práticas Desenvolvidas pelo Aluno Durante o 
Curso; 

c. Calendário Geral do Curso; 

7.4 As condições ora acordadas só poderão ser modificadas mediante celebração de termo 
aditivo contratual entre as partes, respeitando a legislação em vigor. 

7.5 O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos previstos neste Contrato não 
constituirá renúncia ou novação, podendo tais direitos e prerrogativas ser por elas 
exercidos a qualquer tempo. 

7.6 A invalidade ou ineficácia de quaisquer das disposições do presente Contrato não implicará 
na invalidade ou ineficácia das demais. 

7.7 Sempre que possível, as disposições consideradas inválidas ou ineficazes deverão ser 
reescritas, de modo a refletir a real e inicial intenção das partes, em conformidade com a 
legislação aplicável. 

7.8 Os termos e condições deste Contrato obrigam as partes e seus respectivos sucessores a 
qualquer título. 

7.9 O APRENDIZ, ou seu representante legal quando for o caso,  autoriza  não autoriza o 
SENAI/DRMG a divulgar pelos meios acadêmicos ou de publicidade em geral (imprensa, 
rádio, Internet, televisão, livros, revistas, prospectos, etc.) fotos, filmagens, individuais ou 
em grupo, bem como resultados em concursos, competições ou premiações, desde que tais 
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meios de divulgação valorizem e dignifiquem o (a) ALUNO (A) e a Instituição, sem que 
tal publicação compreenda qualquer direito de pagamento, indenização, participação ou 
compensação, a qualquer título e a qualquer tempo. 

Assinatura APRENDIZ/Representante Legal: ____________________________________ 

7.10 O SENAI/DRMG não se responsabiliza por bens pessoais de que seja o (a) APRENDIZ 
(A) portador(a), enquanto no uso de suas dependências ou durante sua permanência na 
unidade operacional/escola, bem como por meios de transportes estacionados (automóveis, 
motocicleta e bicicletas) nas suas dependências e objetos deixados no interior dos veículos. 

Cláusula Oitava – Do Foro 

8.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Assim, estando de acordo com todas as condições deste instrumento, a EMPRESA e o 
APRENDIZ assinam o presente Termo de Adesão. 

     ,    de       de 20  . 

 

____________________________________________ 

      

EMPRESA 

 

________________________________________ 

      

APRENDIZ 

 

____________________________________________ 

      

Representante legal do APRENDIZ quando menor de 18 anos  

 

 


