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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Mestre Shi Hao - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 20.12.2014, 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 – CESSAÇÕES 
 

Licenciada Christine Nobre Trévidic - Cessação de comissão de serviço, na categoria de 
Coordenadora, com efeitos a 16.12.2014. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Doutora Ana Catarina Larcher das Neves Santos 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 25%, com efeitos a partir de 01.10.2014 e 

termo em 31.08.2015, com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Andrés Malamud – 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 10%, com efeitos a partir de 23.09.2014 e termo em 28.02.2015, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Miguel Correia Hernandez Jerónimo – 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 25.11.2014 e termo em 

31.03.2015, com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora 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 01.09.2014 e termo em 31.08.2015, não lhe 

sendo devida a perceção de qualquer retribuição. 
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Doutor Fernando Jorge Almeida Oliveira Brochado – Autorizada a celebração do contrato de 

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

Convidado em regime de tempo parcial a 60%, com efeitos a partir de 31.08.2015 e termo em 

28.02.2015, com direito à remuneração correspondente a 60% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Filipa Isabel Rodrigues Prudêncio – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

regime de tempo parcial a 20%, com efeitos a partir de 15.09.2014 e termo em 15.03.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Francisco Gomes Esteves – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de professor catedrático visitante em 

regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2014 e termo em 31.01.2015, 

não lhe sendo devida a perceção de qualquer retribuição. 

 

Mestre Joaquim Paulo Viegas Ferreira 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 40%, com efeitos a partir de 15.09.2014 e termo em 

14.03.2015, com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Jorge Alexandre Agarez Medeiros – 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 40%, com efeitos a partir de 15.09.2014 e termo em 14.03.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

Mestre Maria Júlia Faria Cardoso – 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 23.09.2014 e termo em 31.08.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários.  

 

Doutora Maria Luísa Teixeira Alves – 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 22.10.2014 e termo em 31.08.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  
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Licenciada Maria Paula Ramalho de Campos – 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 22.09.2014 e termo em 31.08.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários.  

 

Licenciado Pedro Viana Botelho – 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 80%, com efeitos a partir de 25.09.2014 e termo em 31.08.2018, 

com direito à remuneração correspondente a 80% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

Doutora Roberta López Aguzzoli – 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 35%, com efeitos a partir de 15.09.2014 e termo em 31.08.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

Licenciatura Rute Sandra Guerreiro Agulhas – 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 22.09.2014 e termo em 31.08.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários.  

 

Doutor Thomas Wolfgang Schubert – 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 tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.09.2014 e termo em 

31.08.2015, não lhe sendo devida a perceção de qualquer retribuição. 

 

Mestre Tiago Miguel Teixeira Carrazedo – 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 15%, com efeitos a partir de 15.09.2014 e termo em 31.08.2015, com 

direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

Licenciado Vítor Manuel Pena Ferreira – 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 02.11.2014 e termo em 31.08.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários.   
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PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

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 31.08.2015 e o regime de 

trabalho para 25%, com efeitos a partir de 17.07.2014, passando o interessado a auferir 25% 

do escalão 2, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários 

 

Licenciado Paulo José Fernandes Pedroso - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2012, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 30.09.2017. 

 

Doutor Ricardo Filipe Pinto Borges Rodrigues - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2013, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2015. 

 

Licenciada Rute Sandra Guerreiro Agulhas - 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 o regime de trabalho para 28%, com efeitos a partir de 

01.12.2014, passando a interessada a auferir 28% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários 

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Doutor João Rodrigo Reis Carvalho Leão – Regresso à instituição com efeitos a 01.12.2014. 

 


