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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Sandra Teresa Fialho Ramalho Salgado – Celebrado contrato individual de trabalho 

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

Serviços Académicos do ISCTE-IUL, com efeitos a 01.06.2012, com direito à remuneração 

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

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

 

PESSOAL NÃO DOCENTE - CESSAÇÕES 

 

Alexandre Miguel de Matos Almeida Castilho – Cessação do Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas por tempo indeterminado com efeitos a 18.06.2012. 

 

Mestre Susana Maria Duarte Fonseca – Cessação do Contrato Individual a termo certo com 

efeitos a 31.05.2012. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Mestre Sónia Isabel Gonçalves Cardoso Pintassilgo - Autorizada a prorrogação, pelo período 

de um biénio, do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na 

categoria de Assistente em regime de exclusividade, com efeitos a partir de 15.05.2012, com 

direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações 

dos docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Mestre Maria Isabel Carvalho Dias Duarte – Cessação da situação de mobilidade interna e 

regresso à instituição com efeitos a 01.06.2012 

 

Doutora Maria Helena Chaves Carreiras – Cessação da situação de mobilidade interna e 

regresso à instituição com efeitos a 01.06.2012 

 

PESSOAL DOCENTE - CESSAÇÕES 
 

Mestre Adalberto Campos Fernandes – 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 01.07.2012. 
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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 33%, com efeitos a 01.07.2012. 

 

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 01.07.2012. 

 

Doutora Elsa Beatriz Padilla – 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 01.07.2012. 

 

Doutor Frederic Jean Marc Vidal – 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 01.07.2012. 

 

Doutor Goffredo Baldovino Giovanni Adinolfi – 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 01.07.2012. 

 

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 50%, com efeitos a 01.07.2012. 

 

Licenciado João Manuel Rodrigues 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 10%, com efeitos a 01.07.2012. 

 

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 50%, com efeitos a 01.07.2012. 

 

Mestre Maria do Carmo Barradas Leal – 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 01.07.2012. 

 

Mestre Maria João Barroso Pena – 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 01.07.2012. 
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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 01.07.2012. 

 

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 01.07.2012. 

 

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 75%, com efeitos a 01.07.2012. 

 


