
Condomínio: Assessor:

Síndico: Telefone:

Funcionário: Cargo:

Tipo de Demissão: Prazo para Pagamento da Rescisão:

Aviso Prévio indenizado a partir de:

Aviso Prévio trabalhado a partir de:

Término de Contrato em:

Antecipação do térmido de Contrato em:

Pedido de demissão em:

Liberação do Aviso Prévio? Sim Não

Justa causa em

10 dias após assinatura do Aviso 

24 horas após término do Aviso 

24 horas após término do Contrato 

24 horas após término do Contrato 

10 dias após entrega do Pedido

Responsável pela comunicação do desligamento? Condomínio Imóveis Crédito Real

Dados do Funcionário

Informações do Desligamento

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

Observação

Dados do Condomínio

Antes de qualquer desligamento, o Departamento Pessoal de Condomínios da Imóveis Crédito Real deve ser consultado a

fim de verificar se o Funcionário possui algum tipo de estabilidade: Gestantes, Afastamento pelo INSS por auxílio doença,

Atestado Médico, além das estabilidades mantidas por Acordo ou Convenção Coletiva;

A falta de pagamento dentro dos prazos caracteriza multa contratual de mais um salário além das sanções legais previstas

na CLT: O Artigo 477 foi completado com determinação do prazo de pagamento de rescisão (que não trazia no seu texto

original). Eliminou a cobrança da taxa de serviços por homologação, sejam no Sindicato ou na DRT, e foi criado uma multa

para a Empresa de 160 BTN's, em caso de atraso de pagamento, por Empregado, e mais um revertida ao Empregado,

equivalente ao seu salário nominal, corrigido monetariamente pelo BNT.

Em caso de falta de contato com o Funcionário na data estabelecida para o desligamento, é enviado um telegrama com

Aviso de Recebimento (AR) e o Aviso é assinado com a data de comparecimento do Funcionário desligado ao

Departamento Pessoal de Condomínios da Imóveis Crédito Real, descontados os dias por não comparecimento como faltas

na rescisão.

Autorização do Síndico

Pela presente, autorizo que o Funcionário acima qualificado, seja desligado do quadro de colaboradores deste 

condomínio.

/  /

Assinatura Data

Informações Importantes

/  /
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