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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Mestre Vasco Arnaldo Geada de Matos Trigo - Celebrado contrato de trabalho em regime de 

comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenador da Unidade Flexível 

de Multimédia do ISCTE-IUL, com efeitos a 04.04.2014, com direito à remuneração 

correspondente à 1ª posição remuneratória, do dirigente intermédio de grau 2 do 

Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-IUL, sendo-lhe igualmente 

atribuído pagamento de isenção de horário. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Mestre Bárbara Fialho Varela - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo a tempo parcial de 50%, na categoria de Técnico Superior, com início 

em 15.05.2014 e termo em 14.05.2015, encontrando-se posicionado para efeitos 

remuneratórios, na 2ª posição remuneratória, nível remuneratório 15A, da carreira de Técnico 

Superior do RCIT/ISCTE – IUL. 

 

Mestre Maria João Marques de Oliveira - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial de 50%, na categoria de Técnico Superior, 

com início em 15.05.2014 e termo em 14.05.2015, encontrando-se posicionado para efeitos 

remuneratórios, na 2ª posição remuneratória, nível remuneratório 15A, da carreira de Técnico 

Superior do RCIT/ISCTE – IUL. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Licenciada Márcia Regina dos Santos Mendes - Cessação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo incerto, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a 26.05.2014. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Doutor Marco Alexandre de Oliveira Leite – 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 01.02.2014 e termo em 30.06.2014, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Marta Blanco Carrasco – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Visitante em 
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regime de tempo parcial a 10%, com efeitos a partir de 01.02.2014 e termo em 30.06.2014, 

não lhe sendo devida remuneração pelo exercício da atividade contratada. 

 

Doutor Thomas Wolfgang Schubert – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2013 e termo em 31.08.2014, 

não lhe sendo devida remuneração pelo exercício da atividade contratada. 

 

Licenciada Valéria Cristina Seixas Pacheco – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

01.04.2014 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 
 

Mestre Generosa Gonçalves Simões do Nascimento - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 06.11.2011, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.01.2015. 

 


