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Quem é considerado aprendiz?

O aprendiz geralmente é o adolescente que possui entre 14 e 24
anos, que deve estar cursando, ou ter terminado, o ensino médio
ou fundamental, em uma escola pública.

A idade máxima prevista não se aplica a Pessoas com Deficiência
(PCDs).

Jovem Aprendiz



Jovem Aprendiz

Toda empresa é obrigada a contratar jovem aprendiz?

Os estabelecimentos de qualquer natureza com pelo menos 7 (sete)
empregados, são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços
Nacionais de Aprendizagem (SESI, SENAI, SENAC, etc.), considerando o número
de trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções
demandem formação profissional, número de aprendizes equivalente a:

 5% (cinco por cento), no mínimo, e
 15% (quinze por cento), no máximo.

* Frações de unidade;
* Microempresas e empresas de pequeno porte.



Jovem Aprendiz

Quais funções demandam formação profissional?

Para a definição das funções que demandem formação
profissional, deverá ser considerada a Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.

Exceção: Para os cargos onde há necessidade de habilitação
profissional de nível técnico ou superior, cargo de direção,
gerência ou confiança.



Jovem Aprendiz

Quais ocupações não devem ser consideradas para efeito de
cálculo da cota?

- As funções com exigência de formação de nível técnico ou superior

e os cargos de direção, de gerência ou de confiança;

- Os empregados em regime de trabalho temporário (Lei 6.019/1973);

- Os aprendizes já contratados.



Características do Contrato de Aprendizagem

Contrato de trabalho especial;

Necessidade de inscrição em programa de aprendizagem;

Prazo de duração: 2 anos, sem prorrogação;

Comprovação de matrícula e frequência escolar do aprendiz à

escola;

Remuneração: salário mínimo/hora ou condição mais favorável;

E demais direitos trabalhistas, tais como, 13º salário, férias, INSS,

FGTS (2%) e registro na CTPS.

Jovem Aprendiz



Como é a jornada de trabalho do aprendiz?

A jornada de trabalho deve ser de no máximo 6 horas, se estiver cursando até a 9ª série do
Ensino Fundamental, e de 8 horas se estiver cursando o Ensino Médio.
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Jovem Aprendiz

As entidades com ambientes e/ou funções perigosas, insalubres ou penosas são
obrigadas a contratar aprendizes?

Sim, para os jovens na faixa etária entre 18 e 24 anos sendo-lhes garantida a percepção
do adicional respectivo relativamente às horas de atividades práticas.

Alternativamente, os estabelecimentos podem optar pela execução das atividades 
práticas de adolescentes, de 14 a 17 anos, nas instalações da própria entidade 
encarregada da formação técnico-profissional, em ambiente protegido (art. 65 do 
Decreto nº 9.579/2018).

Ainda é possível requerer junto à Inspeção do Trabalho a assinatura de termo de 
compromisso, para o cumprimento da cota em entidade concedente da experiência 
prática do aprendiz, nos termos do art. 66, do Decreto 9.579/2018.



Adolescente pode realizar trabalho noturno? E em atividade
insalubridade/periculosa?

Não. O trabalho noturno é proibido para quem possui menos
de 18 anos. É importante ressaltar que só é considerado
noturno o trabalho realizado entre 22h e 05h.

A proibição se estende também para ambientes
insalubres/periculosos.
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Jovem Aprendiz

Aprendiz pode fazer hora extra?

É proibida a realização de horas extras e a compensação de
horas. Se o adolescente ou jovem aprendiz tiver mais de
um emprego, é necessário somar as horas, não podendo
ultrapassar a jornada de trabalho estabelecida em lei.



Jovem Aprendiz

Como ficam os contratos de aprendizagem quando há redução no
quadro de pessoal da Empresa?

Os aprendizes não podem ser demitidos em razão da redução do
quadro de pessoal, pois os contratos em vigor se vinculam ao número
de empregados existentes no momento do cálculo da cota.

Portanto, a diminuição na equipe de funcionários só
gerará efeitos no futuro.



Jovem Aprendiz

O aprendiz pode ser demitido?

Rescisão antecipada do contrato de aprendizagem:

- Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;
- Falta disciplinar grave;
- Ausência injustificada à escola com perda do ano letivo;
ou
- A pedido do aprendiz.



Jovem Aprendiz

Multa pelo descumprimento da Cota de Aprendizagem:

A legislação estabelece o valor de R$ 402,53 multiplicado
pelo número de aprendizes faltantes para completar a cota
legal, até o máximo de R$ 2.012,66.

Em caso de reincidência, o valor total poderá ser elevado ao
dobro.



- 8 horas diárias, 4 complementares (sábado);

- 08h48min diárias;

44 horas semanais e DSR (domingo) remunerado.

Jornada de Trabalho



Rotinas Trabalhistas 
Horas Extras

- Limite de 10 horas trabalhadas no dia;

- Domingos permitido pela lei municipal

- Feriados somente mediante autorização do 
Sindicato (CCT Comércio)

* Realização de assembleia
* Remuneradas com adicional de 100%
* Abono de R$ 15,00

** Shoppings e centros comerciais com regras 
específicas 



Banco de Horas
(CCT Comércio)

• Termo individual (6 meses) ou coletivo (1 ano)

• Observar limites da CCT

- limite de 2 (duas) horas diárias e 54 (cinquenta e
quatro) horas semanais, respeitando-se o limite
máximo de 10 (dez) horas por dia;

- Compensação em até 90 dias;

- Se não compensadas em 90 dias, pagas com
adicional de 50%;

- Horas além do limite (2 diárias/54 semanais)
remuneradas com adicional de 100%

- Não se aplicam aos domingos e feriados



- Atraso, visita, viagem pessoal, mãe no hospital, falta de creche, brigou com o vizinho, cachorro
doente, etc.;

- Desconto das horas do salário e do DSR (domingo), art. 6º da Lei 605/1949

Art. 1º Todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de vinte e quatro horas
consecutivas, preferentemente aos domingos e, nos limites das exigências técnicas das empresas,
nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local.

Faltas Injustificadas

Art. 6º Não será devida a remuneração quando, sem
motivo justificado, o empregado não tiver trabalhado
durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente
o seu horário de trabalho.

* Férias



- Falecimento;

- Casamento;

- Nascimento de filho;

- Doação de sangue;

- Serviço Militar;

- Comparecer em juízo;

- Representante do Sindicato;

- Consultas médicas de gestantes;

- Acompanhar filho de até 6 anos (1 dia);

- Exame preventivo de câncer;

- Atestado.

Faltas Abonadas
Art. 473 da CLT



- 5 dias ao ano no caso de necessidade de
consulta médica de filhos até 15 (quinze) anos
de idade ou inválido (CCT Comércio)

Faltas Abonadas
(CCT Comércio)



- Declaração/ consulta médica

* Se faltar o dia todo perde DSR também.

Faltas Justificadas
(desconto de horas)



- Emitidos pelo médico da empresa;

- Entregues dia seguinte a emissão. (CCT)

Atestados 



Intervalos 

- 11 horas entre uma jornada e outra;

- Descanso semanal de 35 horas (11 horas + 24

horas) a ser concedido no 7º dia;

- Intrajornada de 1 hora até 2 horas (exceções

negociadas)




