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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Mestre Agata Ewa Szawczukiewicz Pereira - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

05.01.2015, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 11A, 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 Rui Filipe Passos da Rocha - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 21.01.2015, 

com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 

11A, 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. 

 

Licenciada Vanessa Alexandra Neto - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

05.01.2015, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 11A, 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 Cláudia Conde Freitas - Cessação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a 24.01.2015  

 

Nuno Miguel Janeiro Galhós - Cessação do contrato individual de trabalho a termo resolutivo 

certo, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a 26.01.2015  

 

Licenciada Sandrina Maria Caetano Neves da Silva - Cessação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a 

23.01.2015  

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Doutor Tomás de Aquino Guimarães – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 10%, com efeitos a partir de 05.01.2015 e termo em 31.12.2015, 
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com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 285 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Licenciada Patrícia Isabel Neves Amaro — Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor regime de tempo parcial a 40%, 

com efeitos a 31.01.2015. 


