
Contrato de Au Pair

O contrato será celebrado entre:

(Sr.) ou (Sra): 

Código postal, cidade: 

Rua: 

País de Origem: 

Número de telefone: 

Endereço de e-mail: 

a seguir designada por "família de acolhimento" e

(Sr.) ou (Sra) : 

a seguir designado "o Au Pair"

Data de nascimento: 

Local de nascimento: 

Nacionalidade: 

Código postal, cidade: 

Rua: 

País de Origem: 

Número de telefone: 

Endereço de e-mail: 

e (se a Au Pair ainda for menor de idade) seu representante legal: 

1. Condições gerais

A Au Pair viverá com a família anfitriã por um período de _______meses, a partir de 

___________________ (dentro do período máximo/mínimo permitido), sob as condições 

estabelecidas a seguir. Durante este período, as Au Pairs têm a possibilidade de melhorar a sua 

formação, nomeadamente no que diz respeito à língua do país de acolhimento, através da frequência
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de cursos de línguas, e de aumentar o seu desenvolvimento cultural geral.

2. Direitos e Deveres da Família Anfitriã

2.1 A família de acolhimento está empenhada em acolher a Au Pair na família e em deixá-la 

partilhar a vida familiar diária; a este respeito, ele faz a seguinte declaração da qual a Au Pair toma 

nota:

a) que a família anfitriã é composta por _______ membros, incluindo:

________ adultos e ________ crianças:

Idade das crianças _________

Idade das meninas _________

b) que a família vive numa casa/ apartamento (riscar o que não interessa), constituída por _____ 

quartos, incluindo _______ casas de banho (s), situados _________ (distância) de um 

estabelecimento de ensino, onde estão disponíveis cursos adequados na língua do país de 

acolhimento.

c) A família anfitriã emprega o seguinte pessoal doméstico em casa: 

d) A língua normalmente falada no domicílio é: 

2.2 A família anfitriã fornece alojamento e alimentação para a Au Pair e coloca à sua disposição um 

quarto separado, adequado e com fechadura, com luz do dia e pelo menos oito metros quadrados. A 

Au Pair participa e recebe a mesma comida que a família se ambas as partes não concordarem de 

forma diferente.

2.3 Além disso, a família anfitriã paga à Au Pair uma mesada de _______________ por mês. Esta 

mesada pode ser paga semanal ou mensalmente.

2.4 A Au Pair não deve trabalhar mais do que ________ horas por semana. O seu horário de 

trabalho deve ser regulado para que a Au Pair tenha a oportunidade de participar de cursos para 

melhorar o idioma e de participar de atividades culturais para aumentar o conhecimento geral. Os 

custos das aulas de línguas serão pagos pela família anfitriã/au pair (riscar o que não interessa). Os 

custos das aulas de línguas serão pagos pela família anfitriã/au pair (riscar o que não interessa). Os 
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custos da viagem para as aulas de línguas serão pagos pela família anfitriã/au pair (riscar o que não 

interessa).

2.5 A Au Pair tem direito a ter ______ dias livres por semana. Entre os dias livres mensais há pelo 

menos um fim de semana livre completo. A família anfitriã permite o livre exercício da fé durante 

os horários comuns (visita à igreja, etc.).

2.6 A Au Pair recebe por cada mês completo de férias de 2 dias. A participação nas férias em família

só é reconhecida como feriado se a Au Pair fizer pequenos trabalhos. Durante as férias a mesada 

continua a ser paga.

2.7 A família anfitriã não paga as despesas de viagem de e para o país da família anfitriã. No 

entanto, a família anfitriã irá buscar a Au Pair no terminal internacional mais próximo (aeroporto, 

estação ferroviária ou rodoviária) para ir para a residência da família, ou providenciar e pagar um 

táxi.

2.8 A família de acolhimento compromete-se a inscrever a Au Pair no regime de segurança social no

que diz respeito às seguintes prestações (que abrangem doenças, cuidados hospitalares, cuidados 

médicos, despesas farmacêuticas, gravidez e parto):

ou

O anfitrião deve contratar um seguro privado que garanta à Au Pair os seguintes benefícios:

2.9 Se a Au Pair adoecer, a família anfitriã continua a fornecer alimentação e hospedagem e dá todo 

o cuidado necessário até que outras soluções sejam encontradas.

2.10 A Au Pair deve pesquisar e cumprir todas as formalidades de imigração exigidas pelo país 

anfitrião. Dentro de suas possibilidades, a família anfitriã ajudará a Au Pair com as formalidades de 

registro.

3. Direitos e Deveres da Au Pair
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3.1 A Au Pair concorda em ajudar nas tarefas domésticas diárias, incluindo cuidar das crianças, até 

_______ horas por dia, _______ dias por semana (dentro do máximo permitido).A Au Pair está pronta 

para cumprir todas as obrigações estabelecidas neste contrato cuidadosamente e com o melhor 

cuidado e atenção. Limpar e arrumar o quarto da própria au pair, bem como lavar e passar a roupa 

própria, não conta como trabalho doméstico. Por favor, especifique os serviços que as au pairs serão

obrigadas a prestar:

3.2 A Au Pair apresentará um atestado médico que confirma o seu estado de saúde.

3.3 A Au Pair se compromete a retornar ao seu país no final do contrato, se a Au Pair tiver 

economizado férias, ela poderá voltar para casa mais cedo.

4. Disposições diversas

4.1 Em caso de rescisão do contrato por qualquer das partes, deverá ser dado um pré-aviso de duas 

semanas por escrito. A família anfitriã deve cumprir a obrigação de alojamento e de 

disponibilização de mesada durante o período de pré-aviso, salvo acordo em contrário de ambas as 

partes. A Au Pair deve continuar a cumprir suas obrigações de cuidados infantis e domésticas 

durante o período de aviso prévio, a menos que ambas as partes concordem de outra forma.

4.2 Independentemente de o período em causa ser ou não especificado em caso de falta grave por 

uma das partes, a outra parte pode rescindir imediatamente o acordo. Qualquer das partes pode 

igualmente rescindir o acordo com efeitos imediatos se circunstâncias graves tornarem necessária 

essa rescisão imediata.

4.3 Se partes deste contrato forem inválidas ou se tornarem inválidas, as outras disposições 

permanecem válidas.

4.4. Os acordos verbais são vistos como não realizados, se não estiverem escritos neste contrato.

4.5 As partes acordam igualmente no seguinte: 
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Este acordo foi redigido em dois exemplares:

- um para a família anfitriã,

- um para a Au Pair.

Se a Au Pair for menor de idade, uma outra cópia deve ser entregue ao seu representante legal.

Fecha del contrato 

Assinatura do Au Pair                                                            Assinatura da família anfitriã 

se a au pair for menor, 

assinatura do seu representante legal)                                                       (Assinatura de um dos pais ou guardião)
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