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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Ana Margarida da Cruz Alexandre - Autorizada a celebração de contrato individual 

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

efeitos a partir de 05.09.2016, 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. 

 

Licenciada Carla Sofia Araújo Ramos - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

12.09.2016 e termo em 11.09.2017, 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. 

 

Mestre Filipe Miguel Coutinho Batista Duarte – Celebrado contrato de trabalho em regime de 

comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Diretor dos Serviços de 

Infraestruturas Informáticas e de Comunicações do ISCTE-IUL, com efeitos a 12.09.2016, com 

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

grau 1 do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

Mestre Mariana de Olival Mendonça - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

05.09.2016 e termo em 04.09.2017, 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 
 

Licenciada Ana Isabel Santenico Mendes - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 01.09.2016 

e termo em 31.08.2017, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

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

 

Doutora Carina João Alves da Cunha - Autorizada a renovação do contrato em regime de 

comissão de serviço no cargo de Coordenadora do Gabinete de Apoio à Investigação, com início 

em 20.09.2016 e termo em 19.09.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, do dirigente intermédio de grau 3 do Regulamento para os Cargos de Direção 

Intermédia do ISCTE-IUL. 
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Licenciado Daniel Taboada Costa da Silva Nogueira - Autorizada a renovação do contrato 

individual de trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 

02.09.2016 e termo em 01.09.2017, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, 

na 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 11A, da carreira de Técnico Superior do 

RCIT/ISCTE – IUL.  

 

Mestre Fábio Urbino Rodrigues Correia - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 21.09.2016 e 

termo em 20.09.2017, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 11A, da carreira de Técnico Superior do RCIT/ISCTE – IUL.  

 

Licenciado João Ricardo Rodrigues Carolino Mendes Fernandes - Autorizada a renovação do 

contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com 

início em 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, encontrando-se posicionado para efeitos 

remuneratórios, na 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 11A, da carreira de Técnico 

Superior do RCIT/ISCTE – IUL.  

 

Doutora Maria João Gonçalves Nunes Amante Matos Trigo - Autorizada a renovação do 

contrato em regime de comissão de serviço no cargo de Diretora do Serviço de Informação e 

Documentação, com início em 16.09.2016 e termo em 15.09.2019, com direito à remuneração 

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

para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Mestre Rui Filipe Passos da Rocha - Cessação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a 02.09.2016. 

 

Doutora Sara Mónica Costa Fernandes Freixo - Cessação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a 30.09.2016. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Mestre Abel José de Cruz Camelo – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 31.07.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 45% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Licenciada Ana Catarina Caniço da Cruz – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de 
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tempo parcial a 40%, com efeitos a partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

André Filipe Xavier da Glória – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a partir de 15.09.2016 

e termo em 15.01.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% do índice 100 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Andreia Páscoa Ramos – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

tempo parcial a 10%, com efeitos a partir de 26.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Licenciado António Lorvão Ferreira Antunes – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a partir de 

22.09.2016 e termo em 22.01.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% do índice 

100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Artur Carlos Ferreira Alho – Autorizada a celebração 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 partir de 26.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Britta Baumgarten – Autorizada a celebração 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 partir de 19.09.2016 e termo em 31.08.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Carla Sofia Lopes Leal Mouro – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Catarina Filipa Lopes Ramos – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 
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Mestre Catarina Gonçalves Oliveira – Autorizada a celebração 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 partir de 05.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Catarina Lopes Oliveira Frois – Autorizada a celebração 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 partir de 12.09.2016 e termo em 28.02.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor César Nuno Grima Madureira – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor David Filipe Lourenço Rodrigues – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Edalina Rodrigues Sanches – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Eduardo Cintra Coimbra Torres – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Emanuel Chaves Pimenta Cabral Cameira – Autorizada a celebração 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 partir de 02.09.2016 e termo em 

31.08.2017, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela 

de remunerações dos docentes universitários. 
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Doutor Emmanouil Tsatsanis – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutor Fernando Jorge de Castro Teixeira Cardoso – Autorizada a celebração do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Associado 

Convidado em regime de tempo parcial a 15%, com efeitos a partir de 01.09.2016 e termo em 

31.08.2017, com direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 276 da tabela 

de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Filipa Isabel Rodrigues Prudêncio – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Filipe Galvão Chambel Caçador – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a partir de 

22.09.2016 e termo em 22.01.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% do índice 

100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Florinda Maria Carreira Neto Matos – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

regime de tempo parcial a 90%, com efeitos a partir de 05.09.2016 e termo em 28.02.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 90% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Francisco José Montalto Cambim – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

de tempo parcial a 59%, com efeitos a partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito 

à remuneração correspondente a 59% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Licenciada Helena Luísa de Matos Soares – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 50% do escalão 2, índice 145 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Helena Maria Belchior Campos Costa Lourenço Rocha – Autorizada a celebração do 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor 
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Auxiliar Convidado em regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2016 e 

termo em 28.02.2017, com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Helge Dieter Jorgens – Autorizada a celebração 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 partir de 07.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Hugo Carlos de João Melo – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a partir de 26.09.2016 

e termo em 26.01.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% do índice 100 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Inês Marques Ribeiro da Silva Casais – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito 

à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Inna Choban de Sousa Paiva – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado João Maria de Paiva Ventura Trindade – Autorizada a celebração 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 partir de 05.09.2016 e termo em 

31.08.2017, com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 195 da tabela 

de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado João Miguel Duarte de Carvalho – Autorizada a celebração 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 partir de 07.09.2016 e termo em 31.08.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado João Miguel Mendes Carrilho – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito à 
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remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Licenciado Jorge Pedro da Costa Mendes Teixeira – Autorizada a celebração do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 

partir de 15.09.2016 e termo em 15.01.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% 

do índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre José Fernandes Farinha Tavares – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Leandro Luís Ferreira Pereira – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 85%, com efeitos a partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 85% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Maria Inês Pastor Pereira da Silva – Autorizada a celebração 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 partir de 26.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito 

à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Mestre Maria Manuela Simões Aparício da Costa – Autorizada a celebração 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 partir de 26.09.2016 e termo em 31.08.2017, 

com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Mário Rivotti Hauptfleisch – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a partir de 

22.09.2016 e termo em 15.01.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% do índice 

100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Mauro Bianchi – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 



                     SETEMBRO 2016 

 

8 
 

Doutor Miguel Atanásio Lopes Carvalho – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Miguel Jorge da Cruz Lage – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Mestre Paulo Alexandre Oliveira de Sousa Marques – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, 

com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Paulo Jorge Fernandes Velho – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

tempo parcial a 59%, com efeitos a partir de 15.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 59% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutor Paulo Miguel Andrade da Cruz Martins – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 

31.08.2017, com direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 195 da tabela 

de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Paulo Miguel dos Santos Marques – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 60% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Pedro António da Silva Abrantes – Autorizada a celebração 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 partir de 26.09.2016 e termo em 28.02.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 



                     SETEMBRO 2016 

 

9 
 

Doutor Ricardo Filipe Pinto Borges Rodrigues – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 100% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Ricardo Jorge de Pina Ramos Machado Lopes – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, 

com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Riccardo Marchi – Autorizada a celebração 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 partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários.  

 

Mestre Romeu Matos Ornelas – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Leitor em regime de tempo parcial a 60%, com 

efeitos a partir de 07.09.2016 e termo em 31.08.2017, com direito à remuneração 

correspondente a 60% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

Licenciada Sofia d'Almeida da Costa Macedo Magrinho – Autorizada a celebração do contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado 

em regime de tempo parcial a 10%, com efeitos a partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, 

com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Sofia Ribeiro Esperança Silva Madureira – Autorizada a celebração do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado 

em regime de tempo parcial a 10%, com efeitos a partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, 

com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Sónia Irene Correia da Silva Braz – Autorizada a celebração 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 partir de 05.09.2016 e termo em 28.02.2017, com direito 

à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 
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Licenciada Tânia Sofia Luís Mineiro – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

tempo parcial a 59%, com efeitos a partir de 01.09.2016 e termo em 31.08.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 59% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Mestre Tiago Gonçalo Gomes Correia – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a partir de 

22.09.2016 e termo em 22.01.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% do índice 

100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Telmo António Monteiro Henriques – Autorizada a celebração 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 partir de 15.09.2016 e termo em 28.02.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Mestre Alexandra Sofia Pedro Ramos Cortês - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 28.02.2017 e o regime de 

trabalho para 10%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 10% do 

escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Ana Catarina Larcher das Neves Santos Carvalho - Autorizada a alteração ao contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2014, na 

categoria de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 

31.08.2017 e o regime de trabalho para 40%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a 

interessada a auferir 40% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

Doutora Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 28.02.2017. 

 

Doutora Ana Lúcia Lopes de Sá - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 28.02.2017. 
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Licenciada Ana Maria Pyrrait Cunha Santos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutora Ana Mónica Rola da Fonseca - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutor António Jorge Pais Costa Pinto- Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de Professor 

Catedrático Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Licenciado António Manuel Vilela Lousada Santos - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 28.02.2017 e o regime de 

trabalho para 59%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 59% do 

escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor António Ramos Andrade - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 04.09.2015, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

90%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 90% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Cândido Gonçalo Rocha Gonçalves - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de 

trabalho para 20%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 20% do 

escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Carla Filipa Gomes da Costa - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

75%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 75% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Manuel Inácio Figueiredo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Licenciado Carlos Miguel Correia Hernandez Jerónimo - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o 
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regime de trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a 

auferir 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso - Autorizada a alteração ao contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 03.11.2015, na 

categoria de Professor Associado Convidado alterando a data do termo do contrato para 

31.08.2017 e o regime de trabalho para 90%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a 

interessada a auferir 90% do escalão 3, índice 250 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

Doutora Cristina Maria Palma da Conceição - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.11.2014, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime 

de trabalho para 40%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 40% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Daniela Langaro da Silva do Souto - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Mestre David Alexandre Correia Ferraz - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de 

trabalho para 15%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 15% do 

escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre David Bracke - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, celebrado em 05.01.2015, na categoria de Leitor alterando a data do 

termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 10%, com efeitos a partir de 

01.09.2016, passando o interessado a auferir 10% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Fábio Emanuel Guerra Gomes - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

20%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 20% do escalão 1, 

índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Fernando Jorge Almeida Oliveira Brochado - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o 

regime de trabalho para 50%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a 

auferir 50% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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Doutora Filipa Alves Raimundo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

25%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 25% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Filipe Roberto de Jesus Ramos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2015, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

50%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 50% do escalão 1, 

índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Francisco José Frazão Alves Guerreiro - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 02.02.2013, na categoria 

de Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Licenciado Gonçalo José Torres Pernas - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2013, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutora Inês Marques Proença - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.03.2016, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 28.02.2017 e o regime de trabalho para 

30%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 30% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Joana Fonseca França Azevedo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 28.02.2017. 

 

Licenciado João Faria Gomes - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.10.2014, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutor João Francisco Baptista Colaço Sobral do Rosário - Autorizada a alteração ao contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na 

categoria de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 

31.08.2017 e o regime de trabalho para 60%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o 

interessado a auferir 60% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 
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Doutor João José da Silva Pissarra - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

75%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 75% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado João Miguel Silva Lourenço - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutor João Pedro Bento Ruas - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

15%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 15% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Joaquim Manuel Vicente Rodrigues - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2012, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Mestre Joaquim Paulo Viegas Ferreira de Carvalho - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.12.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Licenciado Jorge Manuel Barreto Xavier - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 07.12.2015, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de 

trabalho para 25%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 25% do 

escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Jorge Samuel Pinto Vieira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 17.09.2015, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 28.02.2017. 

 

Doutor José António Afonso Santana Pereira Santucci - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 04.09.2015, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Licenciado José Manuel Vieira Conde Rodrigues - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 
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Doutor José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.04.2014, na categoria 

de Professor Associado Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutor José Soares da Silva Neves - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

20%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 20% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Luis Antonio Fretes Carreras - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 11.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de 

trabalho para 90%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 90% do 

escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Luís Fernando da Costa Baptista - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Mestre Luís Miguel de Jesus Simões Justino - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 17.09.2013, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de 

trabalho para 40%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 40% do 

escalão 2, índice 145 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Luís Miguel Torres Curado - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2014, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutora Magda Lalanda Mira Nico - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

25%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 25% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Marcelo Adrian Moriconi Bezerra - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.03.2016, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutor Marcio Alves Amaral Baptista- Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 02.09.2015, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de 
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trabalho para 15%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 15% do 

escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Maria Augusta Duarte Gaspar - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de 

trabalho para 15%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 15% do 

escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Maria Júlia Faria Cardoso - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

30%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 30% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Maria Luísa Macedo Ferreira Veloso - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 28.02.2017. 

 

Mestre Maria Luísa Teixeira Alves - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

30%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 30% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Maria Margarida Saraiva Ramos Pereira - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2015, na categoria 

de Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Licenciada Maria Paula Ferreira Freitas Martins Sanchez Jorge - Autorizada a alteração ao 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, 

na categoria de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 

31.08.2017 e o regime de trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a 

interessada a auferir 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

Licenciada Maria Paula Ramalho de Campos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 22.09.2014, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutora Maria do Rosário Múrias Bessone Mauritti - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 28.02.2017. 
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Licenciada Mónica Montes Mendes Rocha Ferreira - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de 

trabalho para 59%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 59% do 

escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Pablo Álvarez Pérez - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 07.12.2015, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutor Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 11.09.2013, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 28.02.2017. 

 

Doutor Pedro Miguel Pereira Neto - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutor Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes Falcão - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2010, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o 

regime de trabalho para 25%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a 

auferir 25% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Pedro Miguel Silva Prazeres - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Licenciada Rachel Ann Clare Evans - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.07.2014, na categoria de Leitor alterando a 

data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 85%, com efeitos a 

partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 85% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Renato Miguel Emídio do Carmo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutor Renato Telo de Freitas Barbosa Pereira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 
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Doutor Ruben Bahamonde Delgado - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 08.09.2015, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Licenciado Rui Pedro Soares Ferreira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.02.2015, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de trabalho para 

60%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 60% do escalão 1, 

índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Sandra de Sá Guerra Marques Pereira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 29.09.2014, na categoria de 

Professor Auxiliar convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime 

de trabalho para 10%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a auferir 10% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Susana Alexandra Lopes da Costa Santos- Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o 

regime de trabalho para 20%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando a interessada a 

auferir 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Szabolcs Sebestyén - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.09.2013, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Licenciada Teresa Maria Rocha Vieira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutor Tiago João Correia Fonseca da Conceição - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o 

regime de trabalho para 20%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando interessado a auferir 

20% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Tiago José Ferreira Lapa da Silva - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 11.03.2015, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 28.02.2017. 

 

Licenciado Vítor Manuel Pena Ferreira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 02.11.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017 e o regime de 
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trabalho para 20%, com efeitos a partir de 01.09.2016, passando o interessado a auferir 20% do 

escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Vítor Manuel Vidal Santos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Doutor Paulo Ricardo Pacheco Rodrigues Trezentos – Autorizada a licença sem remuneração, 
com efeitos a partir de 01.09.2016. 
 


