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Contrato de Trabalho a Tempo Parcial 
 

 
 

Entre: 
 
– Empregador, [1] pessoa colectiva nº …, [2] com sede na Rua …, representada por …, [3] adiante 
designada por primeira contraente e 
 
– Trabalhador, [4] estado civil, profissão, residente na Rua …, titular do cartão de cidadão nº …, válido 
até …, contribuinte fiscal nº …, adiante designado por segundo contraente, é celebrado, de boa fé, o 

presente contrato de trabalho a termo certo, com as seguintes cláusulas: 
Celebram entre si um contrato de trabalho, sem termo que subordinam às cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA 1.ª 
 
A 1ª Outorgante é uma empresa que se dedica a actividade de --- 

 

CLÁUSULA 2.ª 
 
Pelo presente contrato, a 1ª outorgante contrata ao seu serviço 2ª Outorgante para mediante as suas 
directrizes e autoridade, desempenhar as funções de ---- próprias da categoria profissional de ---. 
 

CLÁUSULA 3.ª 

 
A razão motivadora do presente contrato a termo certo, jaz na satisfação de necessidade temporária da 
1.º outorgante, que se substancia -------- , nos termos do art. 140º n.º 2 alínea ------ do Código do 
Trabalho. 
 

CLÁUSULA 4.ª 
 

O 2.º outorgante declara ter conhecimento e aceitar as circunstâncias excepcionais e temporárias que 
justificam a respectiva aposição de termo certo. 
 

CLÁUSULA 5.ª 

 
O 2.ª outorgante prestará o seu trabalho na sede da primeira outorgante, sendo que o período normal de 
trabalho compreenderá --- horas semanais, distribuídas Do seguinte modo -------- considerando-se como 

referência comparativa o trabalho a tempo completo ---- horas semanais, nos termos do disposto no art. 
150º CT. 
 

CLÁUSULA 6.ª 
 
Em contrapartida da sua da actividade profissional exercida pela 2ª outorgante a 1º pagará á 2ª no dia --

- de cada mês a retribuição ilíquida de ---€, sobre a qual incidiram os respectivos descontos legais. 
 

CLÁUSULA 7.ª 
 
A 2ª outorgante tem direito a ferias, subsidio de ferias e subsidio de natal nos termos da lei aplicável ao 
regime estabelecido para os contratos a tempo parcial. 
 

CLÁUSULA 8.ª 

 
Os outorgantes estão reciprocamente obrigados a cumprir os direitos e deveres impostos pela lei, nos 
termos do preceituado nos artigos 126º a 129º do Código do Trabalho. 
 

CLÁUSULA 9.ª 
 

O presente contrato tem a duração de ---, sendo o seu inicio a --- e terminus a ---, e caducará no final 
do prazo estipulado desde que o empregador comunique à outra parte a vontade de o fazer cessar por 
escrito, respectivamente quinze ou oito dias antes do prazo expirar. 
 

CLÁUSULA 10.ª 
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A falta de comunicação prevista na cláusula anterior tem como consequência a renovação do contrato por 
período igual. 

 
CLÁUSULA 11.ª 

 
Ao presente contrato são ainda aplicadas as demais formas legais de cessação da relação laboral. 

 
CLÁUSULA 12.ª 

 
Ao abrigo dos artigos 112.º n.º2 e 114º do C.T., durante o período experimental, que as partes 
acordaram ser de --- dias, qualquer das partes pode denunciar o contrato sem aviso prévio e invocação 
de justa causa não havendo direito a indemnização. 
 

CLÁUSULA 13.ª 
 
Em face da celebração do presente contrato, e na sua regência, assim como, caso seja, após a sua 
cessação, o 2.º outorgante declara não fornecer ou divulgar, por via imediata ou mediata, elementos, 
conteúdos e informações, que lhe venham a ser, confiados ou concedidos e que possam, de alguma 
maneira, por em risco, deturpar a imagem e o bom nome, evidenciar metodologias de organização, 

trabalho e comerciais da 1.ª outorgante. 

 
CLÁUSULA 14.ª 

 
Para tudo o que não esteja previsto no presente contrato, serão aplicáveis as disposições legais previstas 
no Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009 de 12/02, que a esse respeito se mostrem adequadas, 
assim como CCT aplicável. 

 
 
Feito em duplicado, ficando cada um dos contraentes na posse de um exemplar. 
 
 
 
Local e data 

 
 
Pela primeira contraente,  
 

O segundo contraente, 
 
 

______________________________________________ 
 
[1] Denominação da pessoa colectiva ou nome completo da pessoa singular. 
 
[2] NIPC se for pessoa colectiva ou NIF se for pessoa singular. 
 
[3] A pessoa colectiva é representada por um ou mais gerentes, administradores ou procuradores, conforme o 
respectivo contrato de sociedade. 
 
[4] Nome completo. 
 

 


