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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Ana Isabel Martins Vieira da Silva - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 15.01.2018, 

com direito à remuneração correspondente à 6ª posição 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. 

 

André Abecasis Gomes Ferreira - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Consultor com efeitos a partir de 15.01.2018, com direito 

à remuneração correspondente à 2ª posição remuneratória, nível remuneratório 27A, 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. 

 

Carla Maria Cordeiro Matias - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 15.01.2018, com 

direito à remuneração correspondente à 6ª posição 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. 

 

Carla Mariete Marques Leal Farelo - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 01.01.2018, 

com direito à remuneração correspondente à 3ª posição remuneratória, nível remuneratório 

19A, 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. 

 

Fábio José Leitão Paulino - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Consultor com efeitos a partir de 11.01.2018, com direito 

à remuneração correspondente à 2ª posição remuneratória, nível remuneratório 27A, 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. 

 

Óscar Filipe Martins Ramos - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 03.01.2018, com 

direito à remuneração correspondente à 4ª posição remuneratória, nível remuneratório 23A, 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. 

 



                           JANEIRO 2018 

 

2 
 

Sofia Alexandra de Oliveira Gomes Melo dos Santos - Autorizada a celebração de contrato 

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

a partir de 03.01.2018, com direito à remuneração correspondente à 4ª posição remuneratória, 

nível remuneratório 23A, 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 
 

Maria do Rosário Caixeiro Santana Deodato Candeias - Autorizada a renovação do contrato 

individual de trabalho em regime de comissão de serviço pelo período de 3 anos para o cargo 

de Diretora dos Serviços de Ação Social do ISCTE-IUL, com início em 09.01.2018 e termo em 

08.01.2021, encontrando-se posicionada para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

remuneratória, do dirigente intermédio de grau 3 do Regulamento para os Cargos de Direção 

Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Ana Isabel Santenico Mendes – Denúncia do contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado no período experimental, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir 

de 13.01.2018.  

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Josefa do Carmo Quintas Loupas – Autorizada a mobilidade interna na modalidade 

intercarreiras, para a carreira de Técnico Superior, para a Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa, com efeitos a partir de 02.01.2018. 

 

Maria Eunice Ribeiro Paredes Gonçalves – Autorizada a celebração de acordo de isenção de 

horário de trabalho, sendo-lhe igualmente atribuído pagamento pelo mesmo, com efeitos a 

partir de 01.01.2018. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Ana Rita Henrique Peixoto – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 14.01.2018. 

 

António Lorvão Ferreira Antunes – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 14.01.2018. 
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Jorge Rafael Cunha Santos – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 14.01.2018. 

 

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

termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 14.01.2018. 

 

Mário Rivotti Hauptfleisch – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 14.01.2018. 

 

Ruben Oliveira Vales – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 

certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.12.2017. 

 


