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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciado Bruno Guimarães Marçal - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

01.02.2013, com direito à remuneração correspondente à 3ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 19A, 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 Carla Maria Oliveira Maroco Firmino - Autorizada a celebração de contrato 

individual de trabalho por tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior, com 

efeitos a partir de 01.02.2013, com direito à remuneração correspondente à 5ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 27A, 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 Márcia Regina dos Santos Mendes - Autorizada a celebração de contrato individual 

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

de 04.02.2013, com direito à remuneração correspondente à 4ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 23A, 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. 

 

Rui Miguel Vieira da Silva - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a partir de 01.02.2013, 

com direito à remuneração correspondente à 9ª posição remuneratória, nível remuneratório 

14A, 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 – RENOVAÇÕES 

 

Paula Cristina Figueiredo de Brito Sousa - Autorizada a renovação do contrato individual de 

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

20.02.2013 e termo em 19.02.2014, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, 

na 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 5A, da carreira de assistente técnico do 

RCIT/ISCTE – IUL. 
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PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Rodrigo Arriaga e Cunha Cabral de Sacadura – Autorizada a licença sem remuneração com 

efeitos a 01.02.2013. 

 

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 40%, com efeitos a partir de 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Ana Maria Pyrrait Cunha Santos - 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, com 

direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Ana Mónica Rôla da Fonseca - 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Andreia Páscoa 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Licenciado António Alexandre Pereira Borges - Autorizada a celebração do contrato de 

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

Convidado em regime de tempo parcial a 90%, com efeitos a partir de 15.02.2013 e termo em 

31.01.2014, com direito à remuneração correspondente a 90% do escalão 1, índice 285 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Gomes Nogueira - 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 
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com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Miguel Gomes Fernandes Fontão 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 01.02.2013 e 

termo em 30.06.2013, com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Catarina Lopes Oliveira Frois - 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Cecília Santos Vaz - 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 15%, com efeitos a partir de 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, com direito à 

remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Cristina Maria Paixão de Sousa - 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Fernando Jorge Dores 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 20%, com efeitos a partir de 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Helena Isabel Cardoso Pinto de Sousa - 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 01.02.2013 e termo em 

30.06.2013, com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Isabel Rita Soromenho Silva Santos Sequeira - Autorizada a celebração do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado 
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em regime de tempo parcial a 25%, com efeitos a partir de 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor José Pedro Martins de Matos - 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Leandro Luís Ferreira Pereira - 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 70%, com efeitos a partir de 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

com direito à remuneração correspondente a 70% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

com direito à remuneração correspondente a 20% 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 integral, com efeitos a partir de 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, com 

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

dos docentes universitários. 

 

Doutora Maria do Carmo Barradas Leal - 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Maria João Barroso Pena - 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 
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Doutora Maria Júlia Faria Cardoso - 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Maria Paula Ferreira Freitas Martins Sanchez Jorge - 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 02.02.2013 e 

termo em 30.06.2013, com direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Marília Ester Prada Fernandes - 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 01.02.2013 e termo em 31.01.2014, com 

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

dos docentes universitários. 

 

Doutor Mauro Bianchi - 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Doutor Pedro Miguel Pereira Neto - 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 25.02.2013 e termo em 30.04.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Rafael Frederico Marques Ezequiel Calvário Lourenço - Autorizada a celebração do contrato 

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

efeitos a partir de 08.02.2013 e termo em 31.05.2013, com direito à remuneração 

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

 

Doutor Ricardo Filipe Pinto Borges Rodrigues - 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 01.02.2013 e termo em 

30.06.2013, com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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Mestre Rui Pedro Mendes Batista - 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 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Rui Pedro Soares Ferreira- 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 58%, com efeitos a partir de 01.02.2013 e termo em 30.06.2013, com direito à 

remuneração correspondente a 58% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Mestre Soraya de Fátima Mira Godinho Monteiro Genin - 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 55%, com efeitos a partir de 08.02.2013 e termo em 

31.01.2014, com direito à remuneração correspondente a 55% do escalão 1, índice 140 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Licenciada Ana Andreia Gonçalves de Sousa – Cessação 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 31.01.2013. 

 

Doutora Ana Isabel Dias Lopes – Cessação 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 31.01.2013. 

 

Doutora Annelyse dos Santos Lira Soares Pereira – Cessação do contrato de trabalho 

individual de trabalho a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado 

em regime de dedicação exclusiva, com efeitos a 09.02.2013. 

 

Doutor Emmanouil Tsatsanis – Cessação 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 31.01.2013. 

 

Doutor João José da Silva Pissarra – Cessação 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 31.01.2013. 
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Mestre Joaquim Paulo Viegas Ferreira de Carvalho – Cessação do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 65%, com efeitos a 31.01.2013. 

 

Mestre Miguel Alves de Figueiredo – Cessação 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 31.01.2013. 

 

Mestre Miguel Jorge da Cruz Lage – Cessação 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 31.01.2013. 

 

Mestre Natacha Alves Cabral – Cessação 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 31.01.2013. 

 

Doutor Paul Anthony Laux – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Catedrático Convidado em regime de tempo parcial 

a 25%, com efeitos a 31.01.2013. 

 

Licenciado Paulo Alexandre Oliveira de Sousa Marques – Cessação 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 31.01.2013. 

 

Mestre Pedro Miguel Pires Cardoso Ribeiro – Cessação 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 31.01.2013. 

 

Doutor Rui Manuel Meireles dos Anjos Alpalhão – Cessação do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 55%, com efeitos a 31.01.2013. 

 

Doutor Tiago João Correia Fonseca da Conceição – Cessação 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 31.01.2013. 

 

Licenciado Vítor Manuel Batista de Almeida – Cessação 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 31.01.2013. 
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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 01.10.2012, na 

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

30.06.2013. 

 

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 31.01.2014 e o 

regime de trabalho para 90%, com efeitos a partir de 01.02.2013, passando o interessado a 

auferir 90% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 19.11.2011, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2014 e o 

regime de trabalho para 15%, com efeitos a partir de 01.02.2013, passando o interessado a 

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

 

Doutora Inês Conceição Farinha Pereira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 19.11.2011, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 30.06.2013 e o regime de 

trabalho para 25%, com efeitos a partir de 01.02.2013, passando o interessado a auferir 25% 

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

 

Doutor José Maria Leon Perez - 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 31.01.2014, com efeitos a partir de 

01.02.2013. 

 

Doutora Maria Clara Martins Barata - 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 30.06.2013 e o regime de 

trabalho para 20%, com efeitos a partir de 01.02.2013, passando o interessado a auferir 20% 

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

 

Licenciada Maria Rosa Borges de Andrade - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 08.11.2011, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 30.06.2013 e o 

regime de trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.02.2013, passando o interessado a 

auferir 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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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 31.01.2014, com efeitos a partir de 01.02.2013. 

 

Doutora Padma Panchapakesan - 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 31.01.2014, com efeitos a partir de 

01.02.2013. 

 

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

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.02.2011, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.012014 e o 

regime de trabalho para 60%, com efeitos a partir de 01.02.2013, passando o interessado a 

auferir 60% do escalão 1, índice 195 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 19.11.2011, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 30.06.2013 e o regime de 

trabalho para 40%, com efeitos a partir de 01.02.2013, passando o interessado a auferir 40% 

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

 

Doutora Sibila Fernandes Magalhães Marques Moreira - Autorizada a alteração ao contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 03.10.2011, na 

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

30.06.2013 e o regime de trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.02.2013, passando o 

interessado a auferir 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

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 31.01.2014 com efeitos a partir de 

01.02.2013. 

 

 


