
                                         JUNHO 
 

 2013

 

1 
 

PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Susana Lopes Ferreira - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 03.06.2013, 

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. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Fernando João Abreu Araújo Dias - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 01.06.2013 e termo 

em 31.05.2014, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 5A, da carreira de assistente técnico do RCIT/ISCTE – IUL. 

 

João Pedro Monteiro Machado - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 15.06.2013 e termo 

em 14.06.2014, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 5A, da carreira de assistente técnico do RCIT/ISCTE – IUL. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Doutora Alexandra Magnólia de Vicente Quirino Alves Dias – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Mestre Alexandra Sofia Pedro Ramos Cortês – 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 30.06.2013. 

 

Doutora Ana Catarina Larcher das Neves Santos 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 25%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

Licenciada Ana Cristina Moreira Simões – 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 30.06.2013. 
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Doutora Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo – 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 30.06.2013. 

 

Licenciada Ana Maria Pyrrait Cunha Santos – 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 30.06.2013. 

 

Doutora Ana Mónica Rôla da Fonseca – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciada Andreia Páscoa Ramos – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutor António Henrique Barbosa Pereira de Almeida – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutora Carla Sofia Lopes Leal Mouro – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciado Carlos Gomes Nogueira – 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 30.06.2013. 

 

Licenciado Carlos Manuel Matias Coimbra – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciado Carlos Miguel Gomes Fernandes Fontão 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 25%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

Doutora Catarina Lopes Oliveira Frois – Cessação 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 30.06.2013. 
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Mestre Cecília Santos Vaz – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutor César Nuno Grima Madureira – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

parcial a 10%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

Doutora Cristina Maria Paixão de Sousa – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutora Cristina Maria Palma 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 45%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

Doutora Elisabete Reis 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 10%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

Doutor Fernando Jorge Dores Costa – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciado Francisco da Silva Henriques – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor em regime de tempo parcial, com 

efeitos a 30.06.2013. 

 

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 a 50%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

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

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

tempo parcial a 75%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

Mestre Helena Isabel Cardoso Pinto de Sousa – Cessação 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 30.06.2013. 
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Doutora Inês Conceição Farinha Pereira – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Mestre Isabel Rita Soromenho Silva Santos Sequeira – 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 30.06.2013. 

 

Mestre Isabel Sofia de Sousa Santos de Albuquerque – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Mestre Jorge Alexandre Agarez Medeiros – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciado José António Fonseca Vieira da Silva – Cessação do contrato de trabalho em 

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

em regime de tempo parcial a 10%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

Mestre José Fernandes Farinha Tavares – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

tempo parcial a 10%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

Licenciado José Manuel Raposo Botelho – 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 30.06.2013. 

 

Licenciado José Miguel Morais de Azevedo Rodrigues – Cessação 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 30.06.2013. 

 

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 a 50%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

Mestre José Soares da Silva Neves – Cessação 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 30.06.2013. 
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Doutor Leandro Luís Ferreira Pereira – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutor Manuel Serrano Ruiz-Calderón – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutor Marco Alexandre de Oliveira Leite – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutora Maria Augusta Duarte Gaspar – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutora Maria Clara Martins Barata – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciada Maria da Graça Nogueira e Eça da Fonseca Bastos – Cessação do contrato de 

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

tempo parcial a 80%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

Doutora Maria do Carmo Barradas Leal – 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 30.06.2013. 

 

Doutora Maria do Rosário Múrias Bessone Mauritti – 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 30.06.2013. 

 

Mestre Maria João Barroso Pena – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Mestre Maria Júlia Faria Cardoso – 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 30.06.2013. 
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Doutora Maria Luísa Macedo Ferreira Veloso – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciada Maria Margarida Saraiva Ramos Pereira – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciada Maria Paula Ferreira Freitas Martins Sanchez Jorge – 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 30.06.2013. 

 

Licenciada Maria Paula Ramalho Campos – 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 30.06.2013. 

 

Doutora Marta Blanco Carrasco – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutor Mauro Bianchi – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciado Paulo Alexandre Vieira Diniz Gil – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor em regime de tempo parcial, com 

efeitos a 30.06.2013. 

 

Doutor Pedro António da Silva Abrantes – 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 30.06.2013. 

 

Mestre Renato Jorge Lopes da Costa – 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 30.06.2013. 

 

Doutor Renato Miguel Emídio do Carmo – Cessação 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 30.06.2013. 
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Doutor Ricardo Filipe Pinto Borges Rodrigues – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciado Rui Alexandre Duarte Ricardo – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial a 45%, com efeitos a 30.06.2013. 

 

Mestre Rui Pedro Mendes Batista – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Mestre Rui Pedro Soares Ferreira – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciada Rute Sandra Guerreiro Agulhas – 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 30.06.2013. 

 

Doutora Sandra de Sá Guerra Marques Pereira – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutora Sibila Fernandes Magalhães Marques Moreira – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutora Susana Cláudia da Cruz Martins – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Doutor Szabolcs Sebestyén – Cessação 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 30.06.2013. 

 

Licenciado Tiago Filipe Oliveira Amaral – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor em regime de tempo parcial, com 

efeitos a 30.06.2013. 

 


