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MÓDULO 37: MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

         

 

         CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO 

 

 

         1 FINALIDADE 
 

            Definir as diretrizes quanto à utilização e gestão de mão de obra temporária (MOT). 
 
 

         2 ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 
 

2.1 Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas a elaboração e/ou alteração dos capítulos e 
dos Anexos deste módulo. 
 
 

3 CONCEITOS 
 

3.1 Trabalho Temporário 
 

Criado pela Lei nº 6.019, de 03 de janeiro de 1974, o trabalho temporário é aquele 
prestado por pessoa física a uma determinada empresa, por intermédio de uma empresa de 
trabalho temporário, para atender à necessidade transitória de substituição do pessoal 
regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços. 
 

3.2 Empresa de Trabalho Temporário 
 

Empresa de trabalho temporário é a pessoa física ou jurídica urbana, devidamente 
registrada na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, cuja atividade 
consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores, 
devidamente qualificados, por elas remunerados e assistidos. 
 

3.3 Empresa Tomadora de Serviço ou Cliente 
 

É aquela que, em virtude de necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular 
e permanente ou de acréscimo extraordinário de serviços, contrata mão de obra com 
empresa de trabalho temporário. 
 

3.4 Trabalhador Temporário 
 

Considera-se trabalhador temporário aquele contratado por empresa de trabalho 
temporário, para prestação de serviço destinado a atender necessidade transitória de 
substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de 
outra empresa.  
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4 DEFINIÇÕES DE ATIVIDADES 

 

4.1 Órgão responsável pela política de aplicação e orientação do emprego da mão de 

obra temporária 

 

4.1.1 Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas orientar quanto à política corporativa de 
utilização da mão de obra temporária. 
 

4.1.2 REVOGADO 

 

4.2 Órgãos responsáveis pela formalização da contratação e gestão administrativa do 

contrato 
 

É de responsabilidade das Gerências de Administração, nas Diretorias Regionais, a 
formalização do processo de contratação de empresa de trabalho temporário e a respectiva 
gestão administrativa do contrato, observadas as regras contidas no MANLIC – Manual de 
Licitação. 
 

4.3 Gestor orçamentário 
 

Compete à Diretoria de Operações a gestão orçamentária da Conta na qual correrá as 
despesas para contratação de MOT, devendo estabelecer, anualmente, a dotação 
orçamentária para cada uma das Diretorias Regionais. 
 

4.4 Gestor Operacional 
 

Caberá ao órgão da área de operações em nível mínimo de Gerência na Diretoria 
Regional a gestão operacional dos contratos de mão de obra temporária nos termos do 
subitem 1.1 do capítulo 2 deste módulo. 
 
 

5 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA:  

 
a) Lei nº 6.019, de 03/01/1974; 
b) Decreto nº 73.841, de 13/03/1974; 
c) Instrução Normativa nº 14 de 17/11/2009, do Ministério do Trabalho e Emprego; 
d) Portaria nº 550, de 12.03.2010, do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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