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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Mestre Paula Cristina Ciurean Moldovan - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

07.11.2016 e termo em 06.11.2017, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 11A, 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 
 

Ana Patrícia Pinto Tavares Pereira - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho 

em regime de comissão de serviço, com início em 04.11.2016 e termo em 03.11.2019, 

encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 8ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 13A, da Tabela Remuneratória Única anexa ao Regulamento Interno de 

Recrutamento e Seleção de Pessoal Não Docente e Não Investigador em Regime de Contrato 

Individual de Trabalho do ISCTE-IUL, sendo-lhe igualmente atribuído pagamento de isenção de 

horário. 

 

Bruno Alexandre das Neves Soldado - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 02.11.2016 

e termo em 01.11.2017, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

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

 

Licenciada Esmeralda Rodrigues de Almeida - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 06.11.2016 

e termo em 05.11.2017, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

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

 

Mestre João Pedro Teles Macedo Mendonça e Sousa - Autorizada a alteração ao contrato 

individual de trabalho a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2015, alterando o regime 

de trabalho a tempo parcial para regime de tempo integral, com efeitos a partir de 01.11.2016, 

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

15A, 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 Lilia Gomes Ferreira - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 16.11.2016 e termo 

em 15.11.2017, 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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Miguel Lopes da Silva - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 30.11.2016 e termo em 

29.11.2017, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

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


