
 

 

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO INTERMITENTE – ESOCIAL 
 

A Lei nº 13.467/2017, mais conhecida como “reforma trabalhista”, criou o trabalho 

intermitente, assim considerado o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços não é 

contínua (alternância de períodos de atividade e de inatividade), determinada em horas, dias ou 

meses. 

Em razão desta novidade, o eSocial incluiu o evento S-2260 - Convocação para trabalho 

intermitente, para informação dessa modalidade de contrato, com dados como jornada (s) 

diária (s) e local da prestação dos serviços. 

Fonte: Editorial IOB 

 

Ainda que o texto (estabelecido pela MP 808/2017) tenha perdido a validade a partir de 

23/04/2018, a Portaria MTB 349/2018 manteve a exigência de se fazer constar no contrato 

intermitente tais informações, uma vez que visa apenas garantir os direitos e obrigações para 

ambas as partes. 

O empregador deverá convocar o empregado com pelo menos 3 dias de antecedência. 

Com a perda da validade da MP 808/2017, recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 

um dia útil (antes era de 24 horas), para responder ao chamado, presumida, no silêncio, a 

recusa. 

 

Registro S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente 

 

Conceito do evento: Este evento tem como objetivo registrar a convocação para prestação de 

serviços do empregado com contrato de trabalho intermitente. Visa, portanto, formalizar e 

informar ao eSocial os termos pré-pactuados de cada convocação para prestação de serviços. 

Quem está obrigado: o empregador, sempre que ocorrer a convocação do empregado para a 

prestação de serviços de natureza intermitente. Este evento é exclusivo para trabalhadores 

admitidos com Categoria 111 – Empregado com Contrato de Trabalho Intermitente. 

Prazo de envio: deve ser enviado antes do início da prestação de serviços para a qual o 

empregado está sendo convocado. 

Pré-requisitos: envio do evento S-2200 – Cadastramento Inicial e Admissão/Ingresso de 

Trabalhador. 

 

 

 

 

 

 



 

CADASTRO DO EMPREGADO NO SGRH 

Deve ser realizado o cadastro do empregado como Horista e informar que o contrato é 

Trabalho Intermitente. 

 

Este evento é exclusivo para trabalhadores admitidos com Categoria 111 – Empregado com 

Contrato de Trabalho Intermitente. Com isso na aba Contrato > Categoria do Trabalhador 

deve estar informado essa categoria.  

 

A Convocação somente estará disponível para empregados que estiverem nessa categoria. 

  

 



 

Utilizar a ocorrência 05 para a Categoria 04. 

 

Configurar no menu verbas automáticas as verbas: 650, 651 e 652. 

 

Para que o sistema calcule o percentual estabelecido para as férias, 1/3 e 13º. 



 

 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO INTERMITENTE 

Deve ser realizada a convocação pelo menu: Movimento > eSocial > Convocação para 

Trabalho Intermitente. 

 

1º Informar a Data de início e termino da Convocação para trabalho intermitente. 

2º Informar o tipo da Jornada: Fixa ou Flexível 

- Se fixa, o sistema utilizara o horário do cadastro do empregado. 

- Se flexível, realizar a descrição da jornada. 

 



 

 

3º Indicativo do local da prestação de trabalho intermitente. 

Se utilizar as opções 2 e 3, fora do estabelecimento, deve ser preenchido o endereço desse 

local de trabalho. 

 

Ao salvar o registro será enviado para o eSocial. 

 

 

CONTA CORRENTE INTERMITENTE 

Deve ser realizado os lançamentos das horas intermitentes pelo menu: Movimento > Conta 

Corrente do Empregado > Lançamento Mensal > Por Período Intermitente. 

 

1º Informar o período intermitente enviado pelo S2260. 

2º Informar o histórico do conta corrente referente a verba de Horas que será pago ao 
empregado. 

3º Informar o Número de Dias trabalhados pelo empregado. 

4º Informar a base, a quantidade de horas que o empregado trabalhou no mês. 


