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Por meio da Portaria SEPRT nº 950/2020 , foram divulgadas normas complementares 

relativas ao Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, entre as quais destacamos que: 

I - as condições de elegibilidade do trabalhador ao Contrato de Trabalho Verde e 

Amarelo devem ser observadas no momento da celebração do contrato, considerando: 

a) o limite máximo de idade de 29 anos; e 

b) a caracterização como 1º emprego do trabalhador; 

II - observado o disposto no item I, fica assegurada a duração do contrato por até 24 

meses; 

III - a prorrogação do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo pode ocorrer até o dia 

31.12.2022 e enquanto o trabalhador tiver idade inferior a 30 anos; 

IV - o prazo máximo do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo é de 24 meses, 

incluindo as prorrogações. 

Para fins da caracterização como 1º emprego, o trabalhador deve apresentar ao 

empregador informações da Carteira de Trabalho Digital, comprovando a inexistência 

de vínculos laborais anteriores. 

A Portaria SEPRT nº 950/2020 ainda esclarece, entre outros aspectos, sobre: 

I - a aferição da média do número de trabalhadores da empresa, para efeito de apuração 

daqueles que podem ser contratados na nova modalidade; 

II - o pagamento antecipado das verbas trabalhistas; 

III - as implicações na hipótese de: 

a) conversão ou transformação do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo em contrato 

de trabalho por prazo indeterminado; 

b) rescisão contratual. 

É vedada a contratação, sob a modalidade de Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, de 

trabalhadores submetidos a legislação especial, assim considerados aqueles a que alude 

o art. 7º da CLT , a saber: 

I - empregados domésticos; 
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II - trabalhadores rurais; 

III - funcionários públicos; 

IV - servidores de autarquias paraestatais; 

V - trabalhadores em atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e 

fundações dos partidos. 

Constatado o descumprimento das regras da modalidade do Contrato de Trabalho Verde 

e Amarelo, este contrato será desconstituído a partir da data de início da irregularidade, 

sendo devidos todos os encargos, tributos e as verbas relativos ao contrato de trabalho 

por tempo indeterminado. 

(Portaria SEPRT nº 950/2020 - DOU de 14.01.2020) 
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