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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 

 

Licenciada Salomé da Silva Guerreiro - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

01.06.2011, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 11A, 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. 

 

Licenciada Ana Sofia de Abreu Henriques - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

08.06.2011, com direito à remuneração correspondente à 2ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 15A, 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. 

 

Licenciado Vítor Manuel Henriques Reis - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

08.06.2011, com direito à remuneração correspondente à 3ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 19A, 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. 

 

João Rafael Magalhães Cunha - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a partir de 01.06.2011, 

com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 

5A, da carreira de Assistente Técnico prevista no Regulamento Interno de Recrutamento e 

Selecção de Pessoal Não Docente e Não Investigador em Regime de Contrato Individual de 

Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

Sérgio Manuel Ramos Silva - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a partir de 01.06.2011, 

com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 

5A, da carreira de Assistente Técnico prevista no Regulamento Interno de Recrutamento e 

Selecção de Pessoal Não Docente e Não Investigador em Regime de Contrato Individual de 

Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

António Manuel Borges da Cruz - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

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

01.06.2011, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 5A, da carreira de Assistente Técnico prevista no Regulamento Interno de 
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Recrutamento e Selecção de Pessoal Não Docente e Não Investigador em Regime de Contrato 

Individual de Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

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

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

01.06.2011 e termo em 31.05.2012, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 5A, da carreira de Assistente Técnico prevista no 

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

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

 

João Pedro Monteiro Machado - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a partir de 15.06.2011 

e termo em 14.06.2012, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 5A, da carreira de Assistente Técnico prevista no 

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

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

 

Licenciado João Paulo Palma Antunes Cavaco – Autorizada a celebração de contrato individual 

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

Director dos Serviços Informática do ISCTE-IUL, com efeitos a 15.06.2011, com direito à 

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

do Regulamento para os Cargos de Direcção Intermédia do ISCTE-IUL, acrescida de isenção de 

horário (20% da remuneração base). 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 

Carla Sofia Francisquinho Nunes – Cessação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo com efeitos a 01.06.2011.  

Licenciado José Carlos Rita Lourenço – Cessação da comissão de serviço no cargo de Director 

dos Serviços de Informática com efeitos a 01.06.2011.  

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 

Doutor Allard Feddes – 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 10.06.2011. 

Licenciado Armando Abel Castelo Trigo de Abreu – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, por aposentação, na categoria Professor Auxiliar 

Convidado em regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a 01.06.2011. 
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Licenciado Jaime Carlos Ferreira Braga – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, por aposentação, na categoria Assistente Convidado em 

regime de tempo parcial a 50%, com efeitos a 01.06.2011. 

 

 

 


