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INDIVIDUAL EMPLOYMENT 

AGREEMENT ON PROBATION 

BASIS 

By the present private instrument, and 

in the best form of law, the parties: 

BRASIL LTDA., a limited liability 

company, organized and existing 

according to the laws of the Federative 

Republic of Brazil, with registered 

office in the City of Rio de Janeiro, 

State of Rio de Janeiro, at Avenida 

República, 330 – 25º andar, Torre 

Centro, enrolled with the CNPJ 

[National Corporate Taxpayers Registry 

of the Ministry of Finance] under 

number 02.681.185/0001-72, 

hereinafter simply referred to as 

EMPLOYER; 

MIGUEL CERVANTES, holder of the 

National Individual Taxpayers’ Registry 

of the Ministry of Finance CPF 

584.201.014-0, bearer of the RNE 

V52148-5, bearer of the Professional  

Employment and Social Security Card 

42292 series 168, resident at Rua 

Professor xxxx, 333 - Copacabana - Rio 

de Janeiro/RJ, hereinafter referred to as 

EMPLOYEE; 

Decide to enter into the present 

Individual Employment Agreement on 

Probation Basis, pursuant to the Labor 

Legislation in Force, which shall be 

governed by the following clauses and 

conditions, the collective applicable 

rules and other legal provisions in force: 

SECTION ONE - Hiring 

The EMPLOYEE is hereby hired on 

probation basis, for the term of 45 (forty 

five) days, starting on April 24, 2012. If 

there is no statement made by the 

parties for termination of this agreement 

within the first 45 (forty five) days, it 

shall be extended for an equal period, in 

which opportunity the EMPLOYEE will 

remain hired on probation basis. 
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CONTRATO INDIVIDUAL DE 

TRABALHO PARA ESTÁGIO 

 

Pelo presente instrumento particular, e 

na melhor forma da lei, as partes: 

BRASIL LTDA., sociedade limitada, 

constituída e existente de acordo com as 

leis da República Federativa do Brasil, 

com sede na cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 

República, 330 – 25º andar, Torre 

Centro, sob o CNPJ nº 

02.681.185/0001-72, aqui nomeada 

como EMPREGADOR; 

MIGUEL CERVANTES, titular do 

Cadastro Nacional de Contribuintes 

Individuais do Ministério da Fazenda 

sob o nº do CPF 584.201.014-0, 

portador do RNE V52148-5, com a 

Carteira Profissional nº 42292 série 168, 

residente na Rua Professor xxxx, 333 - 

Copacabana - Rio de Janeiro/RJ, aqui 

denominado como EMPREGADO; 

Decidem firmar o presente Contrato 

Individual de Trabalho como Estágio, 

nos termos da Legislação Trabalhista 

em vigor, que deve ser regido pelas 

seguintes cláusulas e condições, pelas 

leis coletivas aplicáveis e as demais 

disposições legais em vigor: 

SEÇÃO UM - Contratação 

O COLABORADOR é contratado em 

regime de estágio probatório, pelo prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, com 

início em 24 de abril de 2012. Não 

havendo manifestação das partes para 

rescisão deste contrato nos primeiros 45 

(quarenta e cinco) dias, o mesmo será 

prorrogado por igual período, 

oportunidade em que o EMPREGADO 

permanecerá contratado em regime de 

estágio probatório. 

 


