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PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Licenciado Bruno José Marques Álvaro - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 18.05.2016 e 

termo em 17.05.2017, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 6ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 31A 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. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Licenciada Ana Regina Nunes Morgado Coelho Areosa de Jesus - Cessação do contrato de 

estágio profissional, com efeitos a 17.05.2016. 

 

Mestre Maria João Marques de Oliveira - Cessação do contrato de trabalho a termo resolutivo 

certo, com efeitos a 14.05.2016. 

 

Licenciado Pedro Miguel Relvas Esperança - Cessação do contrato de estágio profissional, com 

efeitos a 04.05.2016. 

 

Licenciada Vera Sofia do Nascimento Branco - Cessação do contrato de estágio profissional, 

com efeitos a 17.05.2016. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Licenciada Ana Paula Rodrigues Nazário – Autorizada a mobilidade interna para a Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, com efeitos a 01.05.2015. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Doutora Agnieszk Golec - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2014, na categoria de Professor Associado Visitante 

alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Doutora Christa Beate Seibt - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2014, na categoria de Professor 

Associado Visitante alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  
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Doutor Filipe Luís de Vasconcelos Romão - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado e alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Licenciado Filipe Galvão Chambel Caçador – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2016. 

 

Licenciado Lourenço de Mértola Belford Correia da Silva – Cessação do contrato de trabalho 

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

31.05.2016. 

 

João Pedro Calado Barradas Branco Pavia – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2016. 

 

Licenciado Pedro Sousa Romano – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2016. 

 

Licenciado Rafael Costa Campos – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2016. 

 

Licenciado Ruben Oliveira Vales – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2016. 

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Licenciado Francisco Caneira Madelino – Autorizada a Cedência de Interesse Público para a 
Fundação INATEL, com efeitos a 25.01.2015. 
 


