
Personal Trainer  

Contrato de Prestação de Serviço  

 Pelo presente instrumento particular, as partes designadas, respectivamente, 
CONTRATADO.....................................................................................................................................inscrito no CREF sob o n.º 
.................................., RG n.º....................................................., CPF n.º..................................................., estabelecido à 
.........................................................................................................................................................................................., no município 
de ......................................,CONTRATANTE..................................................................................................................................., 
RG n.º ............................................................... e CPF n.º..............................................................., residente e domiciliado 
na..................................................................................., no município de .........................................................., ajustam as seguintes 
condições de trabalho sem vínculo  empregatício, as quais implicam a sujeição dos contratantes às cláusulas desse contrato. 

FUNÇÃO - O CONTRATADO exercerá a função de PERSONAL TRAINER, realizando um treinamento físico personalizado, 
que será elaborado e/ou ministrado para o CONTRATANTE, com objetivo de melhorar o seu condicionamento físico e/ou sua 
resistência e/ou sua força e/ou sua flexibilidade. 

LOCAL DE TRABALHO - O CONTRATADO prestará seus serviços em local pré-determinado ou poderá oferecer alternativas 
de locais, desde que seja anteriormente acordado entre as partes. Os locais poderão ser: Residência, Academia, Clube, Parques, 
Calçadão, ou etc.  

HORÁRIO DE TRABALHO/PERIODICIDADE - O horário e a periodicidade do trabalho estabelecido consensualmente entre as 
partes será: às ......................, ...................... e ..................... de .............h à,..............h.  

REPOSIÇÃO DE SESSÃO -  Poderá haver a reposição da sessão conforme acordo entre as partes. 

REMUNERAÇÃO –O CONTRATADO receberá a remuneração de R$ ....................  por ............. (hora, dia, semana, mês). 

VIGÊNCIA -  Este contrato tem a duração de ____ dias, com início em      ....../......./........ e término em ....../....../........ 

Caso o CONTRATANTE venha a desistir da prestação de serviço, deverá comunicar com antecedência mínima de 30 dias. 

EXAME MÉDICO - Qualquer exame ou avaliação médica necessária que o CONTRATANTE deverá se submeter, não estará 
inclusa na remuneração acordada neste contrato.  

VESTIMENTA E ACESSÓRIOS - Deverá o CONTRATADO e o CONTRATANTE, durante a sessão de treinamento, 
permanecer com vestimenta e acessórios adequados para a atividade que irá exercer. 

RELATÓRIOS, GRÁFICOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS - Os relatórios e/ou gráficos e/ou planilhas demonstrativas, serão 
apresentadas ao CONTRATANTE .............................................................................................................. por semana/mês/ano, ou 
conforme necessidade de ambas as partes. 

DISPOSIÇOES GERAIS - Com as condições de trabalho assim ajustadas, lidas e achadas conformes, o presente contrato é 
firmado pelas partes em duas vias de igual teor e forma. As partes elegem o foro de ........................................., para dirimir 
quaisquer dúvidas.  

................................., ...................... de ....................................................... de 20............ 

___________________________  
CONTRATADO 

_____________________________ 
CONTRATANTE 

_____________________________________________ 
Responsável quando o CONTRATANTE for menor 

Testemunhas: 

1)_______________________________________ CPF: _______________________ 

2)_______________________________________ CPF: _______________________ 


