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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Ana Maria Calado Inácio - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 18.07.2016, 

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. 

 

Licenciado Francisco João Maçãs Biscainho - Autorizada a celebração de contrato de estágio 

profissional a tempo integral com efeitos a partir de 04.07.2016 tendo duração de 12 meses 

improrrogáveis, com direito a um subsídio de estágio de 600 Euros mensais.  

 

Mestre Helena Patrícia Lages Galvão Pinto - Autorizada a celebração de contrato de estágio 

profissional a tempo integral com efeitos a partir de 04.07.2016 tendo duração de 12 meses 

improrrogáveis, com direito a um subsídio de estágio de 600 Euros mensais.  

 

Licenciada Patrícia Alexandra Sacramento da Costa Ventura - Autorizada a celebração de 

contrato de estágio profissional a tempo integral com efeitos a partir de 04.07.2016 tendo 

duração de 12 meses improrrogáveis, com direito a um subsídio de estágio de 600 Euros 

mensais.  

 

Licenciado Rafael Casalinho Reis - Autorizada a celebração de contrato de estágio profissional 

a tempo integral com efeitos a partir de 04.07.2016 tendo duração de 12 meses improrrogáveis, 

com direito a um subsídio de estágio de 600 Euros mensais.  

 

Licenciada Sónia Luís Santo - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 11.07.2016, 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. 

 

Mestre Susana Aires Fonseca Neves - Autorizada a celebração de contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial de 50%, na categoria de Técnico Superior, com 

efeitos a partir de 04.07.2016, 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 Yiran Meng - Autorizada a celebração de contrato de estágio profissional a tempo 

integral com efeitos a partir de 04.07.2016 tendo duração de 12 meses improrrogáveis, com 

direito a um subsídio de estágio de 600 Euros mensais.  



                               JULHO 2016 

 

2 
 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Licenciada Ana Lígia dos Mártires de Sales - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 14.07.2016 e 

termo em 13.07.2017, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

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

 

Licenciada Célia Maria Fialho Ramalho - Autorizada a renovação do contrato em regime de 

comissão de serviço no cargo de Coordenadora da Unidade Financeira, com início em 

01.07.2016 e termo em 30.06.2019, encontrando-se posicionado, no nível remuneratório 45A 

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

 

Licenciada Maria Eunice Ribeiro Paredes Gonçalves - Autorizada a renovação do contrato em 

regime de comissão de serviço no cargo de Coordenadora da Unidade Patrimonial e Compras, 

com início em 01.07.2016 e termo em 30.06.2019, encontrando-se posicionado, no nível 

remuneratório 33A do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

Licenciada Maria Helena Granado Lemos Teixeira - Autorizada a renovação do contrato em 

regime de comissão de serviço no cargo de Coordenadora da Unidade de Edifícios e Recursos, 

com início em 01.07.2016 e termo em 30.06.2019, encontrando-se posicionado, no nível 

remuneratório 45A do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

Licenciada Sónia Cristina Vaz Bravo Henriques - Autorizada a renovação do contrato em regime 

de comissão de serviço no cargo de Coordenadora do Gabinete de Relações Internacionais, com 

início em 01.07.2016 e termo em 30.06.2019, encontrando-se posicionado, no nível 

remuneratório 45A do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

Mestre Teresa Maria Cunha Ferreira Segurado - Autorizada a renovação do contrato em regime 

de comissão de serviço no cargo de Coordenadora Unidade de Informação e Formação, com 

início em 01.07.2016 e termo em 30.06.2019, encontrando-se posicionado, no nível 

remuneratório 33A do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Licenciado João Paulo Miró da Costa Rodrigues- Cessação do contrato de estágio profissional, 

com efeitos a 15.07.2016. 

 

Licenciado João Paulo Palma Antunes Cavaco- Cessação da comissão de serviço, com efeitos a 

31.07.2016.  
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PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Maria de Fátima da Ponte Lagoa Costa – Autorizada a licença sem remuneração com efeitos a 

03.07.2016. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Mestre Abel José de Cruz Camelo – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo parcial de 

30%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Doutora Ana Cristina Moreira Simões – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 40%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Doutor António Ribeiro Gameiro – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 15%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Licenciado Carlos Gomes Nogueira – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 40%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Licenciado Carlos Manuel Amorim Fernandes – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial de 40%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Licenciado Carlos Manuel Matias Coimbra – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Associado Convidado, não lhe tendo 

sido devida remuneração, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Licenciado Carlos Miguel Gomes Fernandes Fontão de Carvalho – Cessação do contrato de 

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

Convidado em regime de tempo parcial de 20%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Doutora Cristina Maria Pinto Roldão – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 10%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Doutor David Filipe Lourenço Rodrigues – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

tempo parcial de 20%, com efeitos a 31.07.2016.  
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Licenciada Elsa Maria Dias Dinis – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo parcial de 

30%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Licenciada Elsa Maria Pinto da Conceição Silva – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial de 30%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Doutora Guya Accornero – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo parcial de 

20%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Doutora Isabel Cristina de Seixas Patrício Duarte de Almeida – Cessação do contrato de 

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

Convidado em regime de tempo parcial de 20%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Doutor Leandro Luís Ferreira Pereira – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 70%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Doutor Marco Alexandre de Oliveira Leite – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

tempo parcial de 15%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Mestre Maria Manuela Simões Aparício da Costa – Cessação do contrato de trabalho em 

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

tempo parcial de 40%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Mestre Mário Nuno Neves da Silva Mata – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial de 40%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Doutor Miguel Atanásio Lopes Carvalho – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

tempo parcial de 45%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Mestre Nuno Miguel Nobre Botelho – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 20%, com efeitos a 31.07.2016.  
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Mestre Ricardo Jorge de Pina Ramos Machado Lopes – Cessação do contrato de trabalho em 

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

tempo parcial de 30%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Doutora Rita Isabel Veloso Mendes – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 10%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Licenciada Tânia Sofia Luís Mineiro – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo parcial de 

40%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Mestre Tiago Miguel Teixeira Carrazedo – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial de 20%, com efeitos a 31.07.2016.  

 

Mestre Vanessa Cristiana Carvalho dos Reis – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial de 30%, com efeitos a 31.07.2016.  

 


