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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Kuntal Samji Guigá - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico com efeitos a partir de 02.05.2017, 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. 

 

Mário Filipe Lameiras Marques - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico com efeitos a partir de 02.05.2017, 

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. 

 

Nuno Ricardo Henriques Nunes - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico com efeitos a partir de 02.05.2017, 

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. 

 

Licenciado Nuno Vasconcelos de Oliveira Eisele - Autorizada a celebração de contrato individual 

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

02.05.2017, 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. 

 

Licenciada Xueying Li - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 02.05.2017, 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 
 

Licenciado Bruno José Marques Álvaro - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 18.05.2017 e 

termo em 17.05.2018, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 6ª posição 
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remuneratória, nível remuneratório 31A 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 
 

Mestre Nuno Miguel da Silva Alves – Autorizada a mobilidade interna na modalidade 

intercarreiras, para a carreira de Especialista de Informática Grau 1 Nível 1, para o Instituto de 

Ação Social das Forças Armadas, I.P. com efeitos a 01.05.2017. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Licenciado Pedro Sousa Romano – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2017. 

 

Licenciado Rafael Costa Campos – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2017. 

 

Mestre Tiago Gonçalo Gomes Correia – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2017. 

 

Licenciado Vítor Manuel Januário Lopes Pêgas – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2017. 


