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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Luís Miguel da Conceição e Carneiro - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

17.02.2014, 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. 

 

Maria Luís Rodrigues Figueira - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a partir de 03.03.2014, 

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. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Lígia Paula Vicente da Silva - Cessação do contrato de estágio profissional, com efeitos a 

28.02.2014.  

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Rodrigo Arriaga e Cunha Cabral de Sacadura – Regresso à instituição após licença sem 
remuneração com efeitos a 01.03.2014. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Doutora Alexandra Magnólia de Vicente Quirino Alves Dias - 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 01.02.2014 e 

termo em 30.06.2014, com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado David Miguel Lopes Cotrim – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

01.02.2014 e termo em 31.05.2014, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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Licenciado Gonçalo Miguel da Silva Horta – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

01.02.2014 e termo em 31.05.2014, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor José Soares da Silva Neves - 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 20.03.2014 e termo em 10.07.2014, 

com direito à remuneração correspondente a 25% 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 01.02.2014 e termo em 31.05.2014, com direito à remuneração 

correspondente a 50% de 40% do Índice 100 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

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 01.02.2014 e termo em 30.06.2014, 

não lhe sendo devida a perceção de qualquer retribuição nos termos do presente contrato.  

 

Licenciado Tiago Martins Saraiva – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

01.02.2014 e termo em 31.05.2014, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Doutor José María León Pérez - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 30.11.2011, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.01.2015. 

 

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

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 09.09.2013, na categoria 

de Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.07.2014 e o regime de 

trabalho para 55%, com efeitos a partir de 01.02.2014, passando a interessada a auferir 55% 

do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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Doutora Silvia Dello Russo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 30.11.2011, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.01.2015. 

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Doutor Eduardo Batista Correia – Autorizada a licença sem remuneração com efeitos a 

01.03.2014. 

 

Doutora Margarida e Sá de Vaz Garrido – Regresso à instituição após licença sem 
remuneração com efeitos a 01.03.2014. 


