
ANEXO ÚNICO 
 

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO EMPREGADO 

GARANTIA DE RECONTRATAÇÃO E PARCELAMENTO DA RESCISÃO 

(CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O MR029437/2020) 

 

 

EU, 

___________________________________________________________________________________ , 

CPF _____________________________________, DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO com o 

parcelamento de minhas verbas rescisórias sem a inclusão de qualquer multa ou juros, em até 5 (cinco) 

parcelas, garantida uma parcela mínima de R$1.000,00 (mil reais), em razão do momento de calamidade 

pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), conforme previsto na Convenção Coletiva. A rescisão 

será paga em _________ parcelas, da seguinte forma: 

 

1ª parcela *, no valor de R$ _________________, até _____/_____/__________. 

* Lembrar que a 1ª parcela deverá ser paga em até 10 (dez) dias corridos após o final do aviso prévio, trabalhado ou indenizado. 

 

2ª parcela, no valor de R$ _________________, até _____/_____/__________. 

3ª parcela, no valor de R$ _________________, até _____/_____/__________. 

4ª parcela, no valor de R$ _________________, até _____/_____/__________. 

5ª parcela, no valor de R$ _________________, até _____/_____/__________. 

 

Também declaro estar ciente e de acordo com a substituição de meu aviso prévio indenizado pela 

garantia de recontratação até 15/03/2021, nos termos da Convenção Coletiva assinada entre os Sindicatos 

dos Empregados e Empresas 

 

* Caso o empregado possua estabilidade provisória em decorrência da MP 936/2020, preencher as 

lacunas abaixo. Caso não tenha estabilidade, basta marcar a opção correspondente: 

 

Ao final declaro estar ciente e de acordo com a substituição de minha garantia de emprego prevista 

na MP 936/2020, pela garantia de recontratação também até 15/03/2021, juntamente com o aviso prévio, 

nos termos da Convenção Coletiva assinada entre os Sindicatos dos Empregados e Empresas. Meu contrato 

foi suspenso de _____/_____/__________ a  _____/_____/__________, portanto ainda me restariam 

___________ dias de garantia de emprego. 

  

( ) O empregado não possui a garantia de emprego prevista na MP 936/2020. 

 

 

Goiânia-GO, _______ de __________________ de 2020. 

 

 

 

 

___________________________________   _________________________________ 

EMPREGADOR(A)      EMPREGADO(A) 


