
                               DEZEMBRO 
 

 2013

 

1 
 

PESSOAL NÃO DOCENTE RENOVAÇÕES 

 

Rui Miguel Ramalho Veiga - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 02.12.2013 e termo 

em 01.12.2014, 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 5A, da carreira de assistente 

técnico do RCIT/ISCTE – IUL. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 

 

Licenciada Patrícia Alexandra Marrinhas da Costa - Cessação do contrato de estágio 

profissional, com efeitos a 19.12.2013.  

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Carolina Afonso de Magalhães Monteiro – Autorizada a celebração do contrato de 

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

partir de 01.09.2013 e termo em 30.06.2014, não lhe sendo devida remuneração pelo 

exercício da atividade contratada. 

 

Licenciada Catarina Macedo Ciríaco – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

01.09.2013 e termo em 30.06.2014, não lhe sendo devida remuneração pelo exercício da 

atividade contratada. 

 

Licenciado Christa Beate Seibt - Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Associado Visitante em regime de 

tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2013 e termo em 31.08.2014, não lhe 

sendo devida a perceção de qualquer retribuição.  

 

Licenciado Fábio Jorge Cruz dos Santos – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

01.09.2013 e termo em 30.06.2014, não lhe sendo devida remuneração pelo exercício da 

atividade contratada. 

 

Licenciado Filipe Alexandre Ascenso Santos – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

01.09.2013 e termo em 30.06.2014, não lhe sendo devida remuneração pelo exercício da 

atividade contratada. 
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Licenciado Gonçalo Araújo Bernardo – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

01.09.2013 e termo em 30.06.2014, não lhe sendo devida remuneração pelo exercício da 

atividade contratada. 

 

Licenciada Idalina Maria Dionísio Val Flores Martins Conde – 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 45%, com efeitos a partir de 21.11.2013 e 

termo em 31.08.2014, com direito à remuneração correspondente a 45% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Isabel Sofia de Sousa Santos de Albuquerque – 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 25%, com efeitos a partir de 17.09.2013 e termo em 

16.02.2014, com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor José António Cordeiro Gomes - 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 40%, com efeitos a partir de 06.11.2013 e termo em 31.08.2014, 

com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 220 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Letícia Raquel Trindade Ferreira – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

01.09.2013 e termo em 30.06.2014, não lhe sendo devida remuneração pelo exercício da 

atividade contratada. 

 

Licenciado Luís Afonso Rosa Alves Fernandes Nunes – Autorizada a celebração do contrato de 

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

partir de 01.09.2013 e termo em 30.06.2014, não lhe sendo devida remuneração pelo 

exercício da atividade contratada. 

 

Licenciado Naimeche Roitecumar Gulabchande – Autorizada a celebração do contrato de 

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

partir de 01.09.2013 e termo em 30.06.2014, não lhe sendo devida remuneração pelo 

exercício da atividade contratada. 

 

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 parcial a 25%, com efeitos a partir de 23.09.2013 e termo em 
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31.08.2014, com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Soraia Sofia Fernandes do Vale – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

01.09.2013 e termo em 30.06.2014, não lhe sendo devida remuneração pelo exercício da 

atividade contratada. 

 

Doutora Susana Alexandra Alfama Blanda Batel - Autorizada a celebração do contrato de 

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

Visitante em regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2013 e termo em 

31.08.2014, não lhe sendo devida a perceção de qualquer retribuição.  

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Mestre José Soares da Silva Neves – Cessação 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 30.11.2013. 

 

 


