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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Ana Lúcia Sousa Henriques - Autorizada a celebração de contrato de estágio 

profissional, com efeitos a partir de 27.01.2016 tendo duração de 9 meses improrrogáveis, 

com direito a um subsídio de estágio de 700 Euros mensais.  

 

Licenciada Ana Rita Miranda Fernandes - Autorizada a celebração de contrato de estágio 

profissional, com efeitos a partir de 05.10.2015 tendo duração de 12 meses improrrogáveis, 

com direito a um subsídio de estágio de 600 Euros mensais.  

 

Licenciado André Abecasis Gomes Ferreira - Autorizada a celebração de contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo, na categoria de Consultor com efeitos a partir de 

18.01.2016, com direito à remuneração correspondente à 2ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 27A, da carreira de Consultor previsto no Regulamento Interno de 

Recrutamento e Seleção de Pessoal Não Docente e Não Investigador em Regime de Contrato 

Individual de Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

Mestre Diana Malyszek Oliveira - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

por tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 

01.01.2016, com direito à remuneração correspondente à 4ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 23A, da carreira de Técnico Superior previsto no Regulamento Interno de 

Recrutamento e Seleção de Pessoal Não Docente e Não Investigador em Regime de Contrato 

Individual de Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

Mestre Fábio José Leitão Paulino - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo, na categoria de Consultor com efeitos a partir de 11.01.2016, com 

direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 23A, 

da carreira de Consultor previsto no Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção de 

Pessoal Não Docente e Não Investigador em Regime de Contrato Individual de Trabalho do 

ISCTE-IUL. 

 

Licenciada Teresa Baeta da Silva - Autorizada a celebração de contrato de estágio profissional 

a tempo parcial de 50%, com efeitos a partir de 05.10.2015 tendo duração de 9 meses 

improrrogáveis, com direito a um subsídio de estágio de 300 Euros mensais.  

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Mestre Rui Filipe Passos da Rocha - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com inicio em 21.01.2016 e termo 

em 20.01.2017, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 11A da carreira de técnico superior do RCIT/ISCTE - IUL.  
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PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Doutor Manuel Serrano Ruiz-Calderón – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Visitante em 

regime de tempo parcial a 10%, com efeitos a partir de 01.10.2015 e termo em 29.02.2016, 

não lhe sendo devida a perceção de qualquer retribuição.  

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Mestre David Bracke - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, celebrado em 05.01.2015, na categoria de Leitor alterando o regime de 

trabalho para 60%, com efeitos a partir de 05.01.2016, passando o interessado a auferir 60% 

do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Pedro Sousa Romano - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2015, na categoria de Monitor 

alterando a data do termo do contrato para 31.05.2016.  

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Licenciado António Lorvão Ferreira Antunes – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.01.2016. 

 

Doutora Erika Masanet Ripoli – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 30%, com efeitos a 31.01.2016. 

 

Licenciado Filipe Alexandre Pombo Lopes – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 20.01.2016. 

 

Doutor Francisco José Cuberos Gallardo – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de 

tempo parcial de 30%, com efeitos a 31.01.2016. 

 

Licenciado Jorge Miguel de Albuquerque Branquinho – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 15.01.2016. 

 

Licenciado Jorge Pedro da Costa Mendes Teixeira – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 14.01.2016. 

 



                              JANEIRO  2016

 

3 
 

Licenciado Luís Jorge Gregório Dias – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 14.01.2016. 

 

Mestre Maria Alejandra Ortiz Scaglione – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de 

tempo parcial de 30%, com efeitos a 31.01.2016. 

 

Doutor Nuno Filipe de Castro Oliveira – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 30%, com efeitos a 31.01.2016. 

 

Doutora Roberta López Aguzzoli – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 60%, com efeitos a18.01.2016. 

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Doutor Jorge Francisco Bertinetti Lengler – Autorizada a licença sem remuneração com efeitos 
a 19.01.2016. 
 

 


