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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Luís Miguel da Conceição e Carneiro - Autorizada a celebração de contrato individual de 

trabalho por tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico com efeitos a partir de 

15.02.2017, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 5A, da carreira de Assistente Técnico 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. 

 

Doutora Sara Mónica Costa Fernandes Freixo - Autorizada a celebração de contrato individual 

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

06.02.2017, com direito à remuneração correspondente à 5ª posição remuneratória, nível 

remuneratório27A, 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 – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Teresa da Conceição Ribeiro Sousa – Autorizada a mobilidade interna para a Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, com efeitos a 31.01.2017.  

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Mestre Ana Catarina Rosa Carnaz – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Licenciada Ana Maria de Almada Ferreira da Silva Nunes de Azeredo Perdigão – 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 01.02.2017 

e termo em 31.07.2017, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 

140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Ana Paula Seixas Morais – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 

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

docentes universitários. 
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Licenciado António José Correia Vieira 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 15%, com efeitos a partir de 06.02.2017 e termo em 06.08.2017, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado António José Godinho Barata Espírito Santo – 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 06.02.2017 e termo em 

06.08.2017, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela 

de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Gomes Nogueira – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Manuel Amorim Fernandes – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Miguel Gomes Fernandes Fontão 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 20%, com efeitos a partir de 01.02.2017 e 

termo em 31.07.2017, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Catarina Marques dos Santos – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Catarina Rosa Nunes – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 

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

docentes universitários. 
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Mestre Cláudia Isabel Rêgo Gonçalves Vajão da Cruz Dias – 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 01.02.2017 e termo em 

31.07.2017, com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 195 da tabela 

de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Daniela Cristina dos Anjos Penela – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito 

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

docentes universitários. 

 

Doutora Diana Maria Pinto Prata – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Licenciada Elsa Maria Pinto da Conceição 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Emanuel Augusto dos Santos – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 15%, com efeitos a partir de 06.02.2017 e termo em 06.08.2017, com 

direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 285 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 

08.02.2017 e termo em 07.06.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% do índice 

100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Giulia Daniele – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Doutora Guya Accornero – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de 
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tempo parcial a 25%, com efeitos a partir de 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Licenciado Hélder Luis Rocha Teotónio – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Isabel Cristina de Seixas Patrício Duarte de Almeida – 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 01.02.2017 e 

termo em 31.07.2017, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Joana Lourenço Ramalho – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor João José Marques 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 50%, com efeitos a partir de 06.02.2017 e termo em 06.08.2017, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre João Paulo Carvalho Aragão Pina – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Licenciado José Carlos Infante Henriques – 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 35%, com efeitos a partir de 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 

remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Laura Catarina e Silva 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 15%, com efeitos a partir de 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com 
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direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Luís Carlos da Silva Martins – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Doutor Marco Alexandre de Oliveira Leite – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Maria Cristina Fernandes 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 10%, com efeitos a partir de 06.02.2017 e termo em 06.08.2017, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Marta Alexandra Osório de 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 15%, com efeitos a partir de 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Marta Blanco Carrasco – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Visitante sendo-lhe 

atribuída uma carga horária correspondente a 10% do regime tempo integral, com efeitos a 

partir de 01.09.2016 e termo em 28.02.2017, não lhe sendo devida a perceção de qualquer 

retribuição. 

 

Doutor Nathaniel Roberto Buil Merril – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Padma Panchapakesan – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 
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remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutor Pedro Joel Mendes Rosa – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Licenciado Pedro Lopo de Carvalho Norton de 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 10%, com efeitos a partir de 01.02.2017 e termo em 

31.07.2017, com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 da tabela 

de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Pedro Sousa Romano – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a partir de 01.02.2017 

e termo em 31.05.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% do índice 100 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Rafael Costa Campos – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a partir de 01.02.2017 

e termo em 31.05.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% do índice 100 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Rui Manuel Meireles dos Anjos Alpalhão – 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 50%, com efeitos a partir de 01.02.2017 e termo em 

31.07.2017, com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 220 da tabela 

de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Sandra Cristina Mateus Gomes – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Sílvia Andreia Mateus Roque – 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 01.02.2017 e termo em 31.07.2017, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 
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Mestre Susana Maria de Carvalho Carreira Fernandes de Spínola – 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 01.02.2017 e 

termo em 31.07.2017, com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 

195 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 

01.02.2017 e termo em 31.05.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% do índice 

100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Vítor Manuel Januário Lopes Pêgas – Autorizada a celebração do contrato de 

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

partir de 01.02.2017 e termo em 31.05.2017, com direito à remuneração correspondente a 40% 

do índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Licenciado José Carlos Simões Neves - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 25.09.2014, na categoria de Professor 

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

trabalho para 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. 

 

Doutor Mariano Fernandez Enguita - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.03.2012, na categoria de Professor 

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

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Mestre Alexandra Sofia Pedro Ramos Cortês – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Licenciada Andreia Páscoa Ramos – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Licenciado António Manuel Vilela Lousada Santos – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 
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Doutor Artur Carlos Ferreira Alho – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Mestre Catarina Filipa Lopes Ramos – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Doutor César Nuno Grima Madureira – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Doutora Edalina Rodrigues Sanches – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Doutor Eduardo Cintra Coimbra Torres – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

27.01.2017. 

 

Doutor Emmanouil Tsatsanis – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Mestre Eugénio Manuel de Lima Antunes – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Doutora Eunice Vieira Magalhães – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Doutora Florinda Maria Carreira Neto Matos – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Licenciado Francisco José Montalto Cambim – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Doutora Inês Marques Proença – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 19.01.2017. 

 

Mestre Inês Marques Ribeiro da Silva Casais – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 
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Licenciado João Miguel Mendes Carrilho – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Mestre José Fernandes Farinha Tavares – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Mestre Márcio Joaquim da Cunha Lopes – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 18.02.2017. 

 

Mestre Maria Inês Pastor Pereira da Silva – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Doutora Maria Isabel Fernandes Pombo Cardoso – Cessação do contrato de trabalho em 

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

efeitos a 28.02.2017. 

 

Doutor Mauro Bianchi – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Doutor Michael Alvin Baum Jr. – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Licenciado Miguel de Barros Serra Cabral de Moncada – Cessação do contrato de trabalho em 

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

efeitos a 28.02.2017. 

 

Mestre Miguel Jorge da Cruz Lage – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Doutor Nebojsa Davcik – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Mestre Paulo Alexandre Oliveira de Sousa Marques – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Mestre Paulo Jorge Fernandes Velho – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 
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Doutor Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Doutor Pedro António da Silva Abrantes – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Doutor Riccardo Marchi – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Licenciada Sofia d'Almeida da Costa Macedo Magrinho – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Mestre Sofia Ribeiro Esperança Silva Madureira – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Licenciada Sónia Irene Correia da Silva Braz – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Doutor Szabolcs Sebestyén – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 28.02.2017. 

 

Mestre Tânia Manuela Morais Loja Soares – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 

 

Mestre Telmo António Monteiro Henriques – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

28.02.2017. 


