
                                ABRIL 2018 

 

1 
 

PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Filipa de Sousa Severiano – Autorizado acordo de cedência ocasional de trabalhador do IPPS-

IUL, ao abrigo do Código do Trabalho, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 

02.04.2018, 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.  

 

Francisco António Lobo Brandão Rodrigues Cal – Celebrado contrato individual de trabalho em 

regime de comissão de serviço pelo período de 4 anos, para o cargo de Administrador, com 

efeitos a 17.04.2018, com direito à retribuição ilíquida mensal correspondente a 100% do 

vencimento de diretor - geral da Administração Pública, acrescido de despesas de representação 

correspondente a igual montante da do diretor – geral da Administração Pública, sendo-lhe 

igualmente atribuído pagamento de isenção de horário. 

 

Gonçalo José Morais da Mota - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo incerto, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 09.04.2018, 

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. 

 
PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Marta Ewa Duksztulska Conceição - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 03.04.2018 e termo 

em 02.04.2019, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 2ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 15A, da carreira de Técnico Superior do RCIT/ISCTE – IUL. 

 

Vanessa Filipa Monteiro Fernandes - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 17.04.2018 e termo 

em 16.04.2019, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 5A, da carreira de Assistente Técnico do RCIT/ISCTE – IUL.  

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Teresa de Jesus Iria Salvador Laureano – Cessação da comissão de serviço com Contrato 

Individual de Trabalho no cargo de Administradora, regressando ao lugar de origem em Funções 

Públicas na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 17.04.2018. 

 


