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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Regulamentação resultante de deliberação do Conselho Curador FESF,

n.o 20, de 21 de maio de 2010.

Regulamento para Contratação por Prazo Determinado

Dispõe sobre a contratação de

empregados, por prazo determinado,

para a realização de serviços, cuja

natureza ou transitoriedade justifique a

predeterminação do prazo contratual.

o Conselho Curador da Fundação Estatal de Saúde da Família da Bahia, no uso du

suas atribuições, que são conferidas pelo inciso III do Art. 9° do Estatuto, aprova nos

termos a seguir, o Regulamento para contratação de empregados por pra;éo

determinado.

Art. 1.° - Por meio do presente Regulamento, fica instituída a possibilidade da F-ESF'

contratar empregados, mediante contrato por prazo determinado, regido pela CLT

Art. 2.° - Para os fins deste Regulamento, considera-se contrato de emprego por pral-o

determinado aquele que possua duração preestabelecida ali que se verifique p'.Ha a

execução de serviço específico.

"if'/adejU~Parágrafo segundo. ConSidera-se serviço cuja natureza ou transi

Parágrafo primeiro. Na F"ESF, a contratação por prazo deter!nlnado sempre será uma

exceção e só se dmá na hipótese de serviços cuja natureza ou transitorieclacl(~

justifiquem a contratação com duração prefixada.



I - substituição de empregado regular e permanente, 110 gozo de férias ou licençn

previdenciária;

II - contratações efetivadas por conta do acréscimo extraordinário e provisório dos

serviços da FESF;

111- o trabalho certo e delimitado em sua dimensão temporal, ou a obra específica

IV - contratação para o combate de surtos endêmicos;

V - contratação para atender situações de calamidade pLlbllca,

VI - atividades técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com

prazo determinado, de3de que haja, em seu desempenho, subordinação do

trabalhador à FESF;

VII - manutenção do funcionamento regular estrutura administrativa da FESF, ou dos

serviços de saúde Integrantes da atenção básica dos municípios contratantes,

enquanto não houver aprovados em concurso público, em número suficiente para

atender à demanda mínima dos municipios contratantes;

VIII - contratação para atendimento de outras situações de urgência definidas em lei

Art. 3.° - O contrato por prazo determinado será necessariamente escrito, devendo,

nele, constar, de modo expresso, o motivo justificador da demanda temporária do

trabalho e os direitos conferidos ao trabalhador.

Parágrafo único. O contrato por prazo determinado será anotado, como tal, 11(1

Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado da FESF.

Art. 4.° - Atendendo à impessoalidade e à transparência que permeiarn a

Administração Pública, a contratação por prazo determinado de que fala o art. 10

ocorrerá, sempre, mediante seleção pública simplificada, por provas, por provas c;

títulos, ou análise curricular.

Parágrafo primeiro. O empregado contratado por prazo determinado, mediante

seleção pública simplificada, independentemente da forma por que esta se manifeste.

nunca integrará a carreirél da FESF, nem possuirá qualquer estabilidade empregatici<1

mesmas, currículo, valor



, d

remuneração, duração predeterminada do contrato e sua eventual possibilidade de

prorrogação.

Art. 5.° - A duração do contrato de trabalho por prazo determinado será de até 01 (um)

ano, admitindo-se uma (mica prorrogação, até o total de 02 (dois) anos.

Parágrafo primeiro. Decorrido o prazo total previsto para o contrato por pra..:o

determinado, este será dado por findo, ainda que não concluido o serviço.

Parágrafo segundo. Só se admitirá celebração de novo contrato por pra:~o

determinado com o mesmo empregado, depois de transcorridos seis meses do

término do primeiro contrato, ainda assim, no caso de aprovação do mesmo em nO'Jél

seleção pública simplificada.

Art, 6.° • No âmbito obrigacional, o empregado da FESF, contratado por prazo

determinado, deverá atender à escolaridade e habilitação técnico-científica

demandadas, bem como cumprir, fielmente, as condições trabalhistas estabelecidas

no contrato de emprego.

Art. 7.° - Remuneração e jornada do empregado contratado por prazo determnado

serão fixadas pelo Conselho Curador da FESF, mediante deliberação específica. com

observância das normas trabalhistas atinentes às matérias.

Art. 8.° - O empregado contratado por prazo determinado atenderá à loté:1Ç,íO

determinada pela FESF, podendo, inclusive, a critério das necessidades da Fundação,

ser transferido de um para outro Municipio.

Art. 9.° • Eventuais situações de interrupção ou suspensão do contrato de trabalho por

prazo determinado, exceto o caso de acidente do trabalho, não repercutirão no pl'azo

predeterminado de duraç,'3o do mesmo.

Art. 10 - Nos contratos de emprego por prazo determinado firmados pela FI:SF,

constará, obrigatoriamente, nos termos do art. 481, da CLT, cláu

partes o direito de rescisão antecipada, com as formalld

econômico-financeiras definidas no textoçe.l&tista.
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Art. 11 - A FESF e seu empregado, contratado por prazo determinado, sujeitar-se-ií()

ao regime de justa causa prevista nos arts. 482 e 483 da CLT

Art. 12 - Este Regulamento entrará em vigor, na data de sua aprovação .

./Aíltonio Carlos Silva Magalhães Neto

Presidente do Conselho dor da Fundação
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