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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciado Pedro Manuel Fiadeiro da Silveira Viana - Autorizada a celebração de contrato 

individual de trabalho por tempo indeterminado, na categoria de Consultor com efeitos a partir 

de 01.03.2017, com direito à remuneração correspondente à 6ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 43A, da carreira de Consultor 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. 

 

Maria Luís Rodrigues Figueira - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico com efeitos a partir de 01.03.2017, 

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. 

 

Licenciada Neuza Diza de Oliveira Campino Ferreira - Autorizada a celebração de contrato 

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

partir de 23.03.2017, 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 – CESSAÇÕES 
 

Licenciada Nádia Filipa Nicolau Leitão - Cessação do contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a 05.03.2017. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Licenciada Marisa Carolino Gomes – Autorizada a mobilidade interna para a Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica, com efeitos a 01.03.2017.  

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Doutora Helena Maria Belchior Campos Costa Lourenço Rocha – Autorizada a celebração do 

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

Auxiliar Convidado em regime de tempo integral, com efeitos a partir de 01.03.2017 e termo em 

31.08.2017, com direito à remuneração correspondente a 100% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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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. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Doutora Ana Catarina Larcher das Neves Santos Carvalho - Autorizada a alteração ao contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.11.2014, na 

categoria de Professor Auxiliar Convidado alterando o regime de trabalho para 60%, com efeitos 

a partir de 01.03.2017, passando a interessada a auferir 60% do escalão 1, índice 195 da tabela 

de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutora Ana Lúcia Lopes de Sá - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.10.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutor Artur Carlos Ferreira Alho - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 26.09.2016, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Mestre Catarina Gonçalves Oliveira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 05.09.2016, na categoria de Assistente 

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

20%, com efeitos a partir de 01.03.2017, passando a interessada a auferir 20% do escalão 1, 

índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Catarina Lopes Oliveira Frois - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 12.09.2016, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutora Cristina Maria Lopes Camilo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 19.09.2016, na categoria de Professor 

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

trabalho para 25%, com efeitos a partir de 01.03.2017, passando a interessada a auferir 25% do 

escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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Mestre David Bracke - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, celebrado em 05.01.2015, na categoria de Leitor alterando o regime de 

trabalho para 70%, com efeitos a partir de 01.03.2017, passando o interessado a auferir 70% do 

escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Fernando Jorge Almeida Oliveira Brochado - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando o regime de trabalho para 70%, com efeitos a partir 

de 01.03.2017, passando o interessado a auferir 70% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Helge Dieter Jorgens - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 07.09.2016, na categoria de Professor Auxiliar 

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

10%, com efeitos a partir de 01.03.2017, passando o interessado a auferir 10% do escalão 1, 

índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Inna Choban de Sousa Paiva - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2016, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando o regime de trabalho para 80%, com efeitos a partir de 01.03.2017, 

passando a interessada a auferir 80% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Joana Fonseca França Azevedo - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutor João Francisco Baptista Colaço Sobral do Rosário - Autorizada a alteração ao contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na 

categoria de Professor Auxiliar Convidado alterando o regime de trabalho para 70%, com efeitos 

a partir de 01.03.2017, passando o interessado a auferir 70% do escalão 1, índice 195 da tabela 

de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Jorge Samuel Pinto Vieira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 17.09.2015, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutora Maria do Rosário Múrias Bessone Mauritti - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 
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Mestre Maria Inês Pastor Pereira da Silva - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 26.09.2016, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutora Maria Luísa Macedo Ferreira Veloso - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 23.09.2014, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Doutora Marta Blanco Carrasco - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2016, na categoria de Professor Auxiliar 

Visitante alterando a data do termo do contrato para 31.07.2017. 

 

Doutora Rita D'Avila Cachado - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2016, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Mestre Romeu Matos Ornelas - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 07.09.2016, na categoria de Leitor alterando o 

regime de trabalho para 85%, com efeitos a partir de 01.03.2017, passando o interessado a 

auferir 85% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Tiago José Ferreira Lapa da Silva - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 11.03.2015, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2017. 

 

Mestre Vítor Manuel Vidal Santos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de Assistente 

Convidado alterando o regime de trabalho para 45%, com efeitos a partir de 01.03.2017, 

passando o interessado a auferir 45% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Doutor António Ramos Andrade – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 31.01.2017. 

 

Doutora Britta Baumgarten – 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 José António Afonso Santana Pereira Santucci – Cessação do contrato de trabalho em 

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

efeitos a 28.02.2017.  
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PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Doutor Mohamed Azzim Gulamhussen – Autorizada a licença sem remuneração com efeitos a 
13.03.2017. 
 


