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Boituva/SP, 08 de Fevereiro de 2012.
Oficio Nº 025/2012 - Circular
Aos Lojistas e empresários
Assunto: Cálculo do salário do Jovem Aprendiz

1. Conforme preceitua a nota técnica Nº 52 do Ministério do Trabalho para base de cálculo do
salário do menor aprendiz, o coeficiente para o cálculo de cada hora trabalhada com DSR (descanso semanal
renumerado) é de R$ 3,30 no valor do salário mínimo vigente de R$ 622,00.
Salário Mensal = Salário-hora x horas trabalhadas semanais x semanas do mês x 7

÷6
2. Como calcular, segundo a norma técnica nº 52 MT:
R$ 622,00 (salário mínimo) ÷ 220 = R$ 2,83 cada hora sem o DSR
3. Exemplo:
3.1. Para um aluno que trabalha 04h por dia, 06 dias por semana = total de horas
24 + 3h. de instrução 1(Art. 131 da CLT) = Total

27 horas semanais

EXEMPLO CÁLCULO SALARIO JOVEM APRENDIZ (30 dias)
R$ 2,83 x

27 hs.

x

4,2857 x

7

÷6

= R$ 382,00

Calculo DSR

Observação: O número de semanas varia de acordo com o número de dias do mês.
Número de dias do mês
31
30
29
28

Número de semanas do mês
4,4285
4,2857
4,1428
4

Cálculo com coeficiente já calculado o DSR =

27 horas semanais x Numero de semanas (4,2857) x R$ 3,30

= R$ 382.00

Fator com DSR
1

A falta ao curso de aprendizagem pode ser descontada do salário?
Sim, pois as horas dedicadas às atividades teóricas também integram a jornada do aprendiz, podendo ser descontadas as faltas que não forem
legalmente justificadas (art. 131 da CLT) ou autorizadas pelo empregador, inclusive com reflexos no recebimento do repouso semanal remunerado
e nos eventuais feriados da semana.
(http://www.mte.gov.br/politicas_juventude/aprendizagem_pub_manual_aprendiz_2009.pdf)

