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Trabalho Temporário – Lei 6.019/74

INTRODUÇÃO

Não raro, nas principais datas festivas toma-se conhecimento, por meio de amigos, família, conhecidos, alguma vaga de
trabalho temporário . Ao contrário do que muitos acreditam existem leis que os protegem e beneficiam os trabalhadores
assim como em trabalhos permanentes.

O trabalho temporário é aquele prestado por
pessoa física a uma empresa, para atender a
necessidade transitória de substituição de seu
pessoal regular e permanente ou a acréscimo
extraordinário de serviços, e está regulamentado
pela Lei nº 6.019, de 03 de janeiro de 1974 e pelo
Decreto 73.841, de 13 de março de 1974. A mesma
lei condiciona o funcionamento da empresa de
trabalho temporário ao prévio registro no
Ministério do Trabalho e Emprego.
O registro é feito conforme a Instrução Normativa
nº 18, de 7 de novembro de 2014, pela Secretaria
de Relações do Trabalho, por meio do Sistema de
Registro de Empresas de Trabalho Temporário -
SIRETT. É Importante ressaltar que o contrato de
trabalho temporário deve ser escrito, devendo nele
constar o motivo que gerou a contratação
temporária. Além disso, há um prazo máximo (Três
meses) de duração do contrato ora em comento.
Extrapolad o prazo, o trabalho temporário torna-se
relação empregatícia clássica. No entanto, pode o
prazo ser dilatado mediante autorização do
Ministério do Trabalho e Emprego local.
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Dicas para conseguir um emprego temporário

As exigências para os empregos temporários são poucas,
mas existem normalmente as lojas pedem o ensino médio
completo ou cursando. A maioria dos empregos temporários
são pretendidos por jovens, porém o cenário vem mudando
com a falta de trabalho para os mais velhos e também com a
diminuição do preconceito para com essas vagas.
Uma boa opção além de procurar vagas na internet é
entregar currículos diretamente nas lojas. Faça um currículo
eficiente e entregue, se você não tem experiência use o
modelo de currículo para primeiro emprego.
Além disso, o conteúdo do seu currículo é importante, algum
tipo de treinamento em vendas ou experiência mesmo que
familiar na área pode contar de forma positiva e ser um
diferencial na disputa pela vaga. Existem cursos de curta
duração focado em vendas e atendimento ao cliente e pode
ser esse seu diferencial na busca por essa oportunidade
temporária.

IMPORTANTE:

Direitos do trabalhador temporário:

• Adicional noturno;

• 13° Salário proporcional;

• Pagamento de Horas Extras;

• Depósito de fundo de Garantia(FGTS);

• Férias proporcionais;

• Remuneração equivalente aos empregados 

efetivos;

• Repouso semanal remunerado;

• Registro em carteira;

• Vale-transporte

Fonte: Associação Brasileira das Empresas de serviços terceirizáveis e de

trabalhotemporário(Asserttem)

Ao término desta pesquisa, conclui-se que são garantidos ao trabalhador
temporário todos os direitos previstos ao trabalhador urbano em função
do artigo 7º da CR/88. Reforçados pela a Lei 6019/74 que trouxe os
direitos do trabalhador temporário, incluindo o salário equitativo
(remuneração equivalente) aos empregados efetivos da tomadora. A
partirdestedireito,tem-sepercebidoqueosbenefíciosdostrabalhadores
temporários devem se nivelar às vantagens previstas para os demais
empregados. Ou seja, todas as verbas contratuais designadas ao
empregadoefetivoserãoestendidasaotemporário.

CONCLUSÃO
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