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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Adriano José Lopes Fernandes - Autorizada a celebração de contrato de estágio profissional a 

tempo parcial de 75%, com efeitos a partir de 01.09.2015 tendo duração de 12 meses 

improrrogáveis, com direito a um subsídio de estágio de 500 Euros mensais.  

 

Licenciada Ana Isabel Santenico Mendes - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

01.09.2015, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 5A, da carreira de Assistente Técnico 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. 

 

Bernardo Mourinho Guedelha - Autorizada a celebração de contrato de estágio profissional a 

tempo integral, com efeitos a partir de 01.09.2015 tendo duração de 12 meses improrrogáveis, 

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

 

Licenciado Daniel Taboada Costa da Silva Nogueira - Autorizada a celebração de contrato 

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

partir de 02.09.2015, 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 Fábio Urbino Rodrigues Correia - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

21.09.2015, 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 Ivo Gomes de Oliveira Branco - Autorizada a celebração de contrato individual de 

trabalho por tempo indeterminado, na categoria de Consultor com efeitos a partir de 

01.09.2015, com direito à remuneração correspondente à 3ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 31A, 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, sendo-lhe igualmente atribuído pagamento de isenção de 

horário. 

 

Licenciado João Ricardo Rodrigues Carolino Mendes Fernandes - Autorizada a celebração de 

contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior com 

efeitos a partir de 01.09.2015, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 11A, da carreira de Técnico Superior previsto no 
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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 
 

Mestre Agata Ewa Szawczukiewicz Pereira - Cessação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a 19.09.2015. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Licenciado Rui Miguel Barricas Bento – Autorizada a mobilidade interna para a Faculdade de 
Economia da Universidade Nova de Lisboa, com efeitos a 01.09.2015. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Mestre Alexandra Sofia Pedro Ramos Cortês – Autorizada a celebração do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado 

em regime de tempo parcial a 25%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Ana Andreia Gonçalves de Sousa – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime 

de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 29.02.2016, com 

direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Ana Maria Nabais dos Santos Evans de Carvalho – Autorizada a celebração do 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado em regime de tempo parcial a 25%, com efeitos a partir de 07.09.2015 e 

termo em 29.02.2016, com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Ana Patrícia Pereira Duarte Baltasar – Autorizada a celebração do contrato de 

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

Convidado em regime de tempo parcial a 20%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 

31.08.2016, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor António Ramos Andrade – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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



                          SETEMBRO  2015

 

3 
 

regime de tempo integral, com efeitos a partir de 04.09.2015 e termo em 31.08.2016, com 

direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações 

dos docentes universitários. 

 

Mestre Carla Filipa Gomes da Costa – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 60%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 60% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Manuel Inácio Figueiredo – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

regime de tempo parcial a 25%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Miguel Correia Hernandez Jerónimo – Autorizada a celebração do contrato 

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

Convidado em regime de tempo parcial a 20%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 

31.08.2016, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Catarina Filipa Lopes Ramos – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de 

tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, com direito à 

remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Daniela Langaro da Silva do Souto – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

regime de tempo parcial a 80%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 80% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre David Alexandre Correia Ferraz – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 20%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Fábio Emanuel Guerra Gomes – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime 

de tempo parcial a 20%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, com 
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direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Filipa Isabel Rodrigues Prudêncio – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

regime de tempo parcial a 20%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 29.02.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Filipe Alexandre Pombo Lopes – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

21.09.2015 e termo em 20.01.2016, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Filipe Galvão Chambel Caçador – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

15.09.2015 e termo em 31.05.2016, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Filipe Luís de Vasconcelos Romão – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

regime de tempo parcial a 15%, com efeitos a partir de 23.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Filipe Roberto de Jesus Ramos – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de 

tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 15.09.2015 e termo em 31.08.2016, com direito à 

remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Inna Choban de Sousa Paiva – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 40%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 29.02.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor João Francisco Baptista Colaço Sobral do Rosário – Autorizada a celebração do 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado em regime de tempo parcial a 85%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e 

termo em 29.02.2016, com direito à remuneração correspondente a 85% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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Doutor João José da Silva Pissarra – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor João Ricardo Paulo Marques Guerreiro – Autorizada a celebração do contrato de 

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

Convidado em regime de tempo parcial a 85%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 

31.08.2016, com direito à remuneração correspondente a 85% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Jorge Miguel de Albuquerque Branquinho – Autorizada a celebração do contrato 

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

efeitos a partir de 16.09.2015 e termo em 14.01.2016, com direito à remuneração 

correspondente a 40% do índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Jorge Pedro da Costa Mendes Teixeira – Autorizada a celebração do contrato de 

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

partir de 15.09.2015 e termo em 14.01.2016, com direito à remuneração correspondente a 

40% do índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Jorge Samuel Pinto Vieira – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo integral, com efeitos a partir de 17.09.2015 e termo em 31.08.2016, com 

direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações 

dos docentes universitários. 

 

Doutor José António Afonso Santana Pereira Santucci – Autorizada a celebração do contrato 

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

Convidado em regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 04.09.2015 e termo em 

31.08.2016, com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Lourenço de Mértola Belford Correia da Silva – Autorizada a celebração do 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, 

com efeitos a partir de 15.09.2015 e termo em 31.05.2016, com direito à remuneração 

correspondente a 40% do índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Luís Fernando da Costa Baptista – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime 

de tempo parcial a 35%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, com 
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direito à remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Luís Jorge Gregório Dias – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

15.09.2015 e termo em 14.01.2016, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Magda Lalanda Mira Nico – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Márcio Alves Amaral Baptista – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 02.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Maria Augusta Duarte Gaspar – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Padma Panchapakesan – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Patrícia Lopes Costa – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

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

tempo parcial a 40%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, com direito à 

remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Licenciado Paulo Alexandre Oliveira de Sousa Marques – Autorizada a celebração do contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente 

Convidado em regime de tempo parcial a 40%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 

29.02.2016, com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 140 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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Licenciado Pedro Sousa Romano – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

15.09.2015 e termo em 14.01.2016, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Rita D'Avila Cachado – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

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

tempo parcial a 35%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 29.02.2016, com direito à 

remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutor Ruben Bahamonde Delgado – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 50%, com efeitos a partir de 08.09.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Sandra Cristina Mateus Gomes – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 40%, com efeitos a partir de 15.09.2015 e termo em 29.02.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Sibila Fernandes Magalhães Marques – Autorizada a celebração do contrato de 

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

Convidado em regime de tempo parcial a 20%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 

31.08.2016, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Teresa Maria Rocha Vieira – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de 

tempo parcial a 25%, com efeitos a partir de 01.09.2015 e termo em 31.08.2016, com direito à 

remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Doutora Ana Catarina Larcher das Neves Santos Carvalho - Autorizada a alteração ao contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2014, na 

categoria de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 

31.08.2016 e o regime de trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a 
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interessada a auferir 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

Doutora Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

Doutora Ana Lúcia Lopes de Sá - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado, alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de trabalho 

para 100%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 100% do 

escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Ana Maria Pyrrait Cunha Santos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Doutora Ana Mónica Rola da Fonseca - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 20%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 20% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Andreia Páscoa Ramos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 29.02.2016 e o regime de 

trabalho para 20%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 20% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor António Joaquim de Castro Raimundo - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o 

regime de trabalho para 15%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a 

auferir 15% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado António Manuel Vilela Lousada Santos - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

Doutor Cândido Gonçalo Rocha Gonçalves - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o 
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regime de trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a 

auferir 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Cecília Santos Vaz - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

Doutora Cristina Maria Palma da Conceição- Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o 

regime de trabalho para 60%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a 

auferir 60% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Filipa Alves Raimundo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de trabalho para 

100%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 100% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Fernando Jorge Almeida Oliveira Brochado - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

Licenciado Francisco José Frazão Alves Guerreiro - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 02.02.2013, na categoria 

de Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 35%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a auferir 35% 

do escalão 3, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Gonçalo José Torres Pernas - 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 alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Doutora Joana Fonseca França Azevedo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 100%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 100% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado João Faria Gomes - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.10.2014, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  
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Licenciado João Miguel Silva Lourenço - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

Doutor João Pedro Bento Ruas - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de trabalho para 

15%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a auferir 15% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Joaquim Manuel Vicente Rodrigues - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2012, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

Mestre Joaquim Paulo Viegas Ferreira de Carvalho - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.12.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o 

regime de trabalho para 55%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a 

auferir 55% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor José António Machado da Silva Pais – Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.02.2015, na categoria de 

Professor Catedrático Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

Licenciado José Carlos Simões Neves – Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 25.09.2014, na categoria de Professor 

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

 

Licenciado José Constantino Leal Ferreira – Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2011, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

Licenciado José Manuel Vieira Conde Rodrigues - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

Doutor José Soares da Silva Neves - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 15%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a auferir 15% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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Mestre Luis Antonio Fretes Carreras - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 11.11.2014, na categoria de Professor 

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

 

Mestre Luís Miguel Martins Gomes - Autorizada a prorrogação ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.01.2007, na categoria de 

Assistente, com efeitos a partir de 06.08.2015 até à discussão das provas. 

 

Mestre Luís Miguel Torres Curado - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

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

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a auferir 30% 

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

 

Doutora Maria do Carmo Barradas Leal - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de Professor 

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

 

Mestre Maria Júlia Faria Cardoso - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Doutora Maria Luísa Macedo Ferreira Veloso - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o 

regime de trabalho para 100%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a 

auferir 100% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Maria Luísa Teixeira Alves - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 50%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 50% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Maria Margarida Saraiva Ramos Pereira - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 45%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 45% 

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

 

Licenciada Maria Paula Ferreira Freitas Martins Sanchez Jorge - Autorizada a alteração ao 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, 

na categoria de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 
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31.08.2016 e o regime de trabalho para 50%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a 

interessada a auferir 50% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

Licenciada Maria Paula Ramalho de Campos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Doutora Maria do Rosário Múrias Bessone Mauritti - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Doutora Marília Ester Prada Fernandes - 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 alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 30% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Mónica Montes Mendes Rocha Ferreira - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 55%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 55% 

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

 

Doutor Nebojsa Davcik - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, celebrado em 01.03.2012, na categoria de Professor Auxiliar Convidado 

alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Licenciado Paulo Jorge Varela Lopes Dias - Autorizada a prorrogação ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.07.2009, na categoria de 

Assistente, com efeitos a partir de 20.08.2015 até à discussão das provas. 

 

Doutor Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 11.09.2013, na categoria de 

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

 

Mestre Pedro da Luz Pinto - Autorizada a prorrogação ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 16.07.2009, na categoria de Assistente, com 

efeitos a partir de 06.08.2015 até à discussão das provas. 

 

Doutor Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes Falcão - Autorizada a alteração ao contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2010, na 

categoria de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 
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31.08.2016 e o regime de trabalho para 65%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o 

interessado a auferir 65% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

Mestre Pedro Miguel Silva Prazeres - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.12.2014, na categoria Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de trabalho para 

30%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a auferir 30% do escalão 1, 

índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Rachel Ann Clare Evans - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.07.2014, na categoria de Leitor 

alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de trabalho para 95%, com 

efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 95% do escalão 1, índice 140 

da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Renato Jorge Lopes da Costa - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de Professor 

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

 

Doutor Renato Miguel Emídio do Carmo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor 

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

 

Doutor Renato Telo de Freitas Barbosa Pereira - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Doutor Ricardo Filipe Pinto Borges Rodrigues - 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 alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o 

regime de trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a 

auferir 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Roberta López Aguzzoli - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de trabalho para 

60%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 60% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Rui Alexandre Duarte Ricardo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 25.09.2014, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 
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Doutor Rui Manuel Meireles dos Anjos Alpalhão - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Professor Associado Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Mestre Rui Pedro Soares Ferreira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.02.2015, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de trabalho para 

25%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a auferir 25% do escalão 1, 

índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Rute Sandra Guerreiro Agulhas - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 30% 

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

 

Doutora Sandra de Sá Guerra Marques Pereira - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 29.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o 

regime de trabalho para 15%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a 

auferir 15% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Susana Cláudia da Cruz Martins - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 20%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando a interessada a auferir 20% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Szabolcs Sebestyén - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.09.2013, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Doutor Tiago João Correia Fonseca da Conceição - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Mestre Tiago José Ferreira Lapa da Silva - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 11.03.2015, na categoria de Professor 

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

 

Licenciado Vítor Manuel Pena Ferreira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 02.11.2014, na categoria de Professor 
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Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 35%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a auferir 35% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Vítor Manuel Vidal Santos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016 e o regime de 

trabalho para 40%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o interessado a auferir 40% 

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

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Doutora Alexandra Maria Miranda Pinheiro Martins– Cessação do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial de 95%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Licenciado António Manuel Machado Lopes – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo 

parcial de 20%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Licenciado Bruno Filipe Barroso Carloto Caldeira – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de 

tempo parcial de 20%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Licenciada Cristina Maria dos Santos Guiomar – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo 

parcial de 30%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Licenciado Francisco José Montalto Cambim – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo 

parcial de 30%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Doutor Goffredo Baldovino Giovanni Adinolfi – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial de 20%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Doutora Helena Cristina Caeiro Botelho – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial de 20%, com efeitos a 31.08.2015. 
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Licenciado José António Fonseca Vieira da Silva – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de 

tempo parcial de 50%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Doutor José Pedro Martins de Matos – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

parcial de 80%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Doutor Joseph François Andre Marc Renaud – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

de tempo parcial de 10%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Doutor Marcelo Braz Moraes dos Reis – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

de tempo parcial de 25%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Doutora Margareta Back-Wiklund – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Catedrático Visitante em regime de tempo 

parcial de 10%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Doutor Nuno Gonçalo Pimenta de Freitas Monteiro – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Associado Convidado em 

regime de tempo parcial de 30%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Licenciado Paulo Jorge Ferreira Miranda – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo 

parcial de 30%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Licenciado Sérgio Paulo Reis Vieira – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo parcial de 

45%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

Mestre Tiago Miguel Teixeira Carrazedo – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo 

parcial de 15%, com efeitos a 31.08.2015. 

 

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Doutora Alexandra Etelvina Martins Marques Fernandes – Autorizada a licença sem 
remuneração com efeitos a 15.09.2015. 
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Doutora Ralitza Nikolaeva Nikolaeva – Autorizada a licença sem remuneração com efeitos a 
01.09.2015. 
 


