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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 

 

Licenciada Joana Maria Gomes Ferreira da Silva Mota - Autorizada a celebração de contrato 

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

efeitos a partir de 11.01.2012, com direito à remuneração correspondente à 4ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 23A, da carreira de Técnico Superior previsto no 

Regulamento Interno de Recrutamento e Selecção de Pessoal Não Docente e Não Investigador 

em Regime de Contrato Individual de Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

Mestre Maria do Rosário Caixeiro Santana Deodato Candeias – Celebrado contrato de 

trabalho em regime de comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Diretora 

dos Serviços de Acção Social do ISCTE-IUL, com efeitos a 09.01.2012, com direito à 

remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, do dirigente intermédio de grau 3 

do Regulamento para os Cargos de Direcção Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 

Licenciado Rui Miguel Silva de Craveira Neves- Cessação da comissão de serviço, no cargo de 

Diretor de Serviço do SAS-Serviços de Ação Social, com efeitos a 01.01.2012. 

 

Licenciada Sónia Piedade Apolinário Ribeiro Gomes- Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior no Gabinete de 

Gestão Curricular, com efeitos a 29.12.2011. 

 

 

PESSOAL DOCENTE – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

Doutor André Leal Santos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.12.2010, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.03.2012. 

 

Doutor João Pedro Afonso Oliveira da Silva - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.12.2010, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.03.2012. 

 

Doutor José António Henriques Germano - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.12.2010, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.03.2012. 
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Mestre Miguel Alves de Figueiredo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

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

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2012 e o regime de 

trabalho para 42%, passando o interessado a auferir 42% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

 

Doutor Sérgio de Almeida Matos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.12.2010, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.03.2012. 

 

 


