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MÓDULO 37: MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
 
CAPÍTULO 2: REGRAS GERAIS 

 
ANEXOS: 1 - Formulário de utilização de Mão de Obra Temporária 
                  2 - Modelo de Colete de Identificação 

 3 - Equipamentos de Proteção Individual para MOT 
  

1 SITUAÇÕES PERMITIDAS PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
 
1.1 A mão de obra temporária deverá ser utilizada somente para atender necessidade 
transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de 
serviços, nos termos do art. 2º da Lei nº 6.019/74, nas atividades de Carteiro e OTT, nas 
seguintes situações:  
 

a) Operações sazonais, operações especiais de curta duração ou implementação inicial 
de contratos com período de execução de até 6 (seis) meses;  

 
b) Cobertura de férias, licenças médicas e outros afastamentos a partir de 10 dias e 

limitado a 6 (seis) meses, relativa à posição de trabalho que gerou a substituição transitória, 
observado o disposto no subitem 7.2.1 deste capítulo, em Unidades com até 06 (seis) distritos 
postais, localizadas no interior dos Estados e onde a substituição por pessoal próprio seja 
econômica e socialmente desvantajosa; 

 
c) Cobertura às situações de contingências que impactem o processo produtivo até a 

efetiva implantação do Plano de Emergência.     
     
1.1.1 Com exceção da situação prevista na alínea “b” do subitem 1.1, a mão de obra 
temporária não poderá ser utilizada para cobertura de férias, licenças médicas e outros 
afastamentos previstos no MANPES, nem para solucionar problemas relacionados com 
efetivo permanente, mesmo que em caráter provisório.  
 
1.1.2 A utilização indevida da mão de obra temporária, resultando ou não em prejuízo 
financeiro e/ou à imagem institucional da Empresa, implicará a responsabilização 
administrativa da autoridade da ECT que deu causa à irregularidade. 
 
1.1.3 Para a contratação, utilização, aditamentos e/ou prorrogação de contrato de mão de 
obra temporária prevista no subitem 1.1 e item 2,  a Diretoria Regional, com vistas à respectiva 
autorização, encaminhará a demanda à Diretoria de Operações, devidamente justificada, 
mencionando a situação de utilização, a atividade, a quantidade, a unidade de lotação, os 
cargos e o período de utilização, conforme anexo 1 deste capítulo. 
 
1.1.3.1 A Diretoria de Operações, após a avaliação e aprovação da demanda, devolverá o 
processo à Diretoria Regional com a respectiva liberação orçamentária, para a contratação. 
 
 1.1.3.1.1 REVOGADO 
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2 UNIDADES E ATIVIDADES PASSÍVEIS DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
TEMPORÁRIA 
 
2.1 É permitida a alocação de mão de obra temporária nas seguintes Unidades que compõem 
a estrutura organizacional da ECT: 
 

a) Agência de Correios; 
b) Centro de Distribuição Domiciliária; 
c) Centro de Entrega de Encomendas; 
d) Centro de Logística Integrada; 
e) Centro de Tratamento de Cartas; 
f) Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas; 
g) Centro de Tratamento de Encomendas; 
h) Centro de Tratamento do Correio Internacional; 
i) Centro de Transporte Operacional; 
j)Terminal de Carga; 
k) REVOGADA; 
l) REVOGADA. 

 
2.2 A mão de obra temporária será utilizada exclusivamente para desempenho das atribuições 
correspondentes ao cargo de Agente de Correios – Atividades Carteiro e OTT, constante do 
Plano de Carreiras, Cargos e Salários da ECT, ressalvado o previsto no item 8.1 deste 
capítulo. 
 
2.2.1 REVOGADO 
 
3 DA JORNADA DE TRABALHO E DA FREQUÊNCIA DO TRABALHADOR TEMPORÁRIO 
 
3.1 A jornada de trabalho contratual do trabalhador temporário será de 40 horas semanais, 
ficando assegurada remuneração equivalente à percebida pelo empregado próprio da ECT, no 
cargo relativamente ao qual haja o emprego da mão de obra temporária, calculada à base 
horária, garantida em qualquer hipótese a percepção do salário-hora mínimo, em cumprimento 
ao disposto no art. 12 da Lei nº 6.019/74 e inciso I do art. 17 do Decreto nº 73.841/74.  
 
3.2 A apuração da freqüência individual dos trabalhadores temporários será obrigatória e de 
responsabilidade da empresa de trabalho temporário, com base no registro em cartões de 
ponto ou formulário permitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Compete ao Gestor da 
Unidade onde o trabalhador temporário estiver alocado o controle diário da freqüência, a 
orientação e a fiscalização quanto ao cumprimento dos horários de intervalo para 
descanso/alimentação, à correta utilização dos equipamentos de proteção individual e as 
demais atividades inerentes à regular execução do contrato. 
 
3.2.1 As informações de competência do Gestor da Unidade, onde o trabalhador temporário 
estiver alocado, deverão ser encaminhadas ao órgão da área de operações da DR 
responsável pela gestão operacional do contrato. 
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4 DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS 
 
4.1 A remuneração dos trabalhadores temporários será equivalente ao nível salarial inicial 
previsto para o cargo do empregado próprio, ocupante do cargo correspondente às atividades 
nas quais serão aqueles alocados, calculada à base horária. 
 
4.1.1 Quando o trabalhador temporário for alocado em atividade de distribuição e/ou coleta 
externa ou de tratamento fará jus ao valor equivalente ao Adicional de Atividade de 
Distribuição e/ou Coleta Externa ou de Tratamento, de acordo com as normas internas que 
regem a metodologia de pagamento dos referidos adicionais. 
 
4.2 Serão concedidos, contratualmente, aos trabalhadores temporários, o Vale 
Alimentação/Refeição e o Vale Cesta, com o desconto no percentual de compartilhamento 
aplicado aos empregados da ECT. 
 
4.3 Os serviços prestados em período noturno, extraordinário, em trabalho nos finais de 
semana e/ou em dia de repouso semanal serão remunerados com os respectivos adicionais, 
conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho vigente na ECT. Os serviços ensejadores 
dos adicionais, no entanto, deverão ser evitados uma vez que se caracteriza como 
excepcional/extraordinária a própria contratação de mão de obra temporária. A necessidade 
da prestação de serviço que enseje qualquer desses adicionais deverá ser devidamente 
justificada e fundamentada pela Diretoria Regional à Diretoria de Operações e ficará sujeita à 
apreciação em eventual procedimento de auditoria realizada por órgãos internos e externos. 
 
4.4 O transporte da residência do trabalhador para o local de trabalho e vice-versa não será 
de responsabilidade da ECT.  
 
 
5 DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
 
5.1 Os trabalhadores temporários estão sujeitos ao cumprimento das exigências estabelecidas 
na NR-7 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, conforme previsto no Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO elaborado pela empresa de trabalho 
temporário à qual estiverem vinculados. 
 
5.2 O trabalhador temporário deverá utilizar colete de identificação, de acordo com a 
especificação técnica e modelo constantes do anexo 2, bem como todos os Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI, conforme anexo 3, porventura necessários à execução dos 
serviços, ficando o fornecimento dos mesmos sob responsabilidade da empresa de trabalho 
temporário à qual estiver vinculado. 
 
5.2.1 A fiscalização da correta utilização do colete de identificação e do EPI será de 
responsabilidade do gestor da unidade ou órgão onde o trabalhador estiver atuando. 
 
5.3 A ECT deverá comunicar à empresa contratada a ocorrência de acidente do trabalho cuja 
vítima seja trabalhador posto à sua disposição, sendo da empresa de trabalho temporário a 
responsabilidade pelas despesas decorrentes do acidente. 
 
5.3.1 O gestor da unidade/órgão de lotação do trabalhador temporário deve acionar o gestor 
operacional do contrato para que este, de imediato, comunique à empresa contratada acerca 
do acidente do trabalho ocorrido.  

M 

M 
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6 DO QUANTITATIVO AUTORIZADO 
 
6.1 O quantitativo permitido para contratação de mão de obra temporária em cada Diretoria 
Regional ficará condicionado à necessidade do serviço, nos termos do que dispõe o item 1 
deste capítulo, respeitando-se os critérios técnicos de dimensionamento de efetivo, aplicação 
do recurso e os limites orçamentários. 
 
6.1.1 Poderá haver alteração dos quantitativos durante a execução contratual desde que 
provocada pela necessidade de ajuste às situações relacionadas no item 1.1 deste capítulo, 
observadas as condições pactuadas. A autorização para alteração do quantitativo compete à 
Diretoria de Operações, conforme subitem 1.1.3 também deste capítulo, após proposta 
apresentada pela Diretoria Regional, devendo haver a devida certificação orçamentária. 
  
6.2 Até o dia 20 de cada mês, a Diretoria Regional deverá encaminhar à Diretoria de 
Operações o quantitativo e o dispêndio financeiro de mão de obra temporária efetivamente 
alocada no mês anterior, conforme modelo de planilha a ser fornecida pela Área de 
Operações. 
 
 
7 DA CONTRATAÇÃO COM A EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO 
 
7.1 Na contratação de mão de obra temporária devem ser observadas as disposições do 
MANLIC cabíveis e a legislação vigente sobre o assunto e constar expressamente: 
 

a) a justificativa da demanda de trabalho temporário; 
 
b) a modalidade de remuneração da prestação de serviço, onde estejam claramente 

discriminadas as parcelas componentes do custo, em especial as relativas a salários, 
benefícios e encargos sociais; 
 

  c) Os direitos conferidos aos trabalhadores, conforme os Artigos 17 a 20 do Decreto 
73.841/74; 

 
  d) As proibições contidas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 8.2. 
 

7.2 A duração do contrato será de doze meses, a contar da data de sua assinatura. No caso 
de contrato celebrado com prazo inferior ao previsto neste subitem, a prorrogação, até o limite 
de 12 meses, será permitida, desde que disponha de cláusula específica, e a motivação para 
tal ato seja devidamente justificada. 
 
7.2.1 O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a ECT, em relação a um mesmo 
empregado, não poderá exceder de 3 (três) meses, salvo ante autorização de prorrogação 
conferida pelo órgão local do Ministério do Trabalho e Emprego.  
 
7.2.1.1 A prorrogação poderá ocorrer uma única vez, pelo mesmo período, desde que a ECT 
informe e justifique que: 
 

a) a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente excedeu 
ao prazo inicialmente previsto; e 
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b) as circunstâncias que geraram o acréscimo extraordinário dos serviços e ensejaram 
a realização do contrato de trabalho temporário foram mantidas. 
 
7.2.1.2  Quando a ECT necessitar que o trabalhador temporário tenha o contrato prorrogado, a 
empresa de trabalho temporário deverá solicitar a autorização à Seção ou Setor de Relações 
do Trabalho – SERET da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado da 
Federação onde for prestado o serviço, em conformidade com o Art. 3º, 4º, 5º e 6º da portaria 
nº 550 de 12 de março de 2010 do MTE. 
 
7.2.1.3 REVOGADO  
 
7.2.1.4 A empresa de trabalho temporário deverá possuir escritório, agência ou filial, 
devidamente registrados no MTE, conforme art. 13º da IN 14/2009 daquele Ministério.  
 
7.2.1.5 Para as localidades onde não for exigido escritório, agência ou filial a contratada 
poderá prestar serviços à ECT desde que informe no SIRETT/MTE, os dados do contrato 
firmado, em atendimento ao Parágrafo Único do art. 13º da IN 14/2009 do MTE. 
 
7.3 É terminantemente proibido utilizar o contrato para alocação de mão de obra temporária 
em serviços estranhos àqueles descritos no seu objeto. 
 
8 GENERALIDADES 
 
8.1 Toda e qualquer necessidade de utilização de mão de obra temporária em situações não 
previstas no item 2, deverá ser em condição de contingência, conforme alínea “c” do subitem 
1.1, e apresentada pela respectiva Diretoria de Área à Diretoria da Empresa para aprovação, 
inclusive com relação ao orçamento necessário e respectiva gestão operacional do contrato 
resultante. 
 
8.1.1 A utilização de mão de obra temporária é proibida para as atividades de tesouraria. 
 
8.2 O gestor da unidade ou órgão que estiver utilizando mão de obra temporária deverá 
manter arquivada uma cópia do contrato de prestação de serviços e apresentá-lo ao Agente 
de Fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho, sempre que solicitado. 
 
8.3 Não será permitida a alocação nas unidades da ECT, por parte da empresa contratada, de 
trabalhador temporário que: 
 

a) tenha sido empregado da ECT, independentemente do motivo de desligamento; 
 

b) seja cônjuge ou companheiro (a) de atual empregado (a) da ECT; 
 

c) seja parente até o segundo grau, consangüíneo ou civil de atual empregado (a) da 
ECT.  

 
8.3.1 REVOGADO 

 
8.4 Em caso de demanda trabalhista envolvendo trabalhador temporário, na qual a ECT seja 
intimada a comparecer à audiência, deverá ser indicado como preposto, preferencialmente, o 
gestor operacional ou o fiscal do respectivo contrato.  
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8.4.1 As orientações necessárias ao preposto quanto à legislação ficarão a cargo da Área 
Jurídica.  
 
8.5 Em eventual processo administrativo ou judicial incumbe à Área de Gestão de Pessoas se 
pronunciar acerca dos cálculos/montantes estritamente afetos à mão de obra temporária, com 
base nas informações fornecidas pela Área de Operações. 
 
 
 

* * * * * 
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M  ANEXO 1: FORMULÁRIO DE UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 
 

         INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE MOT  

      

DR/                                                                            Data:  

      

1) Já possui contrato de MOT:    (   )  Sim   (   )  Não          Nº do Contrato: ____________  

Período de Vigência: ___/___/_____ a ___/___/_____      Valor Global:  R$____________   

Situações que serão utilizados os MOT previstas no contrato:   

(   ) Operações sazonais, operações especiais e implementação inicial de contratos:     
QUAIS:__________________________________________________________________ 

(   ) Cobertura de férias, licenças médicas e outros afastamentos.   

(   ) Cobertura às situações de contingência:   
QUAIS:__________________________________________________________________ 

      

2) Renovação:       (   ) Sim        (   ) Não    

Contrato vigente prevê renovação: (   ) Sim       (   ) Não   

Período a ser renovado:     

Quantidade de MOTs:        CARTEIRO:____________              OTT:______________       

Implicações Financeiras:     

      

3) Aditivo:               (   ) Sim          (   ) Não    

Quantidade de MOTs:        CARTEIRO:____________              OTT:______________       

Implicações Financeiras:     

      

4) Novo contrato:   (   ) Sim          (   ) Não     

Período de Utilização do Novo Contrato:                        meses   

Quantidade de MOTs:         CARTEIRO:____________              OTT:______________       

Implicações Financeiras: R$ _______________   

      

5) Discriminação da implicação financeira:   

      

         5.1) Distribuição: 

 a) Valor unitário do MOT:  R$ _________________ 

 b) Valor total mensal: R$ _________________ 

 c) Valor total para o período a ser contratado: R$ _________________ 

     

5.2) Triagem:   

  

 a) Valor unitário do MOT:  R$ _________________ 

                               b) Valor total mensal:  R$ _________________ 

 c) Valor total para o período a ser contratado: R$ _________________ 

     

          5.3) Total Geral:                                                                         R$ _________________ 

 

6) A Regional já tem disponibilidade orçamentária para atender ao pedido:                               
(     ) SIM                    (     )  NÃO 
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6.1)  Caso negativo, qual o valor necessário do aporte orçamentário na conta 3.19 da 
Regional:  R$ _________________ 

 

7      

7) Justificativas para utilização dos MOTs (enquadrar as justificativas no Item 1, Subitem 1.1, 

Alíneas "a", "b", "c" do Mod.37, Cap. 2 do MANPES) 

      

      

      

      

      

      

8) Relacionar abaixo, todos os locais (Municípios, Cidades, etc), Unidades, Quantidades de  

MOTs, bem como as atividades conforme alíneas "a", "b", "c" do Mod. 37, Cap. 2 do MANPES 

que serão objeto de utilização dessa Mão-de-obra:   

      

LOCAL: UNIDADE: QTDE: ATIVIDADE: 

   Exemplo: FNDE, licença médica, férias.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

OBS.:  Caso seja necessário, anexar folha com a relação das Unidades, contendo as mesmas 
informações deste item. 

      

9) Responsável pelas informações:    
Nome: _____________________________________________________   

Matrícula: ____________________    

      

      

  Assinatura   

                                                                                   * * * * * 

   IF 
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 ANEXO 2: COLETE 

1 O tecido para confecção dos coletes deverá ser Brim de primeira linha, 100% algodão; 

2 A cor referência a ser considerada deverá ser Azul Pantone 281 C; 

3 Os coletes devem possuir: 

a) Abertura lateral, a fim de permitir que o calor seja dissipado com facilidade; 

b) Fechamento lateral, em velcro, permitindo ajuste ao corpo do usuário; 

      c)   Na frente: a logomarca "CORREIOS" em caixa alta, nas dimensões 27,5cm x 6cm, 
silcada na cor branca; 

     d)   Nas costas: a inscrição "A SERVIÇO DOS CORREIOS", em caixa alta, conforme 
exemplo ilustrado, nas dimensões 27,5cm x 2cm, silcada na cor branca; 

4 A silcagem não deve apresentar borrões ou falhas; 

5 A gola deverá ser em "U"; 

6 As costuras devem ter bom acabamento, não devendo apresentar rebarbas, desfiados e 
imperfeições.  

7 O uniforme do trabalhador temporário deverá ser um colete (a ser usado exclusivamente, 
durante a execução das atividades, devendo ser recolhido pela empresa contratada quando 
do término dos serviços), na especificação abaixo. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ***** 
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            ANEXO 3: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
1 O Equipamento de Proteção Individual – EPI necessário para utilização do trabalhador 
temporário deverá ser uma botina de amarrar, confortável, macia, leve, com boa ventilação, 
forma alta no dorso do pé, cabedal constituído de gáspea, cano, taloneta e lingüeta, 
confeccionado em napa de couro bovino, cor preta, soldado em poliuretano biodensidade.  

 

 
2 O Equipamento de Proteção Individual – EPI Luva de Segurança deverá ser uma luva (a 
ser usada exclusivamente, durante a execução das atividades, devendo ser recolhido pela 
empresa contratada quando do término dos serviços), na especificação abaixo: 
 

a) Luva de segurança modelo 5 dedos confeccionada em 100% couro de vaqueta na 
cor natural – Modelo Petroleiro; 

b) Possuir punho de 7 cm de cumprimento, com elástico no punho para melhor fixação; 
c) Segurança para proteção do usuário contra abrasão e agentes escoriantes; 
d) Indicada para atividades em geral. 

 
 

***** 
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