
                                 MAIO 2018 

 

1 
 

PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Paulo Jorge Fernandes Veiga – Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 02.05.2018, 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 
 

Nuno Ricardo Henriques Nunes - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 02.05.2018 e termo 

em 01.05.2019, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

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

 

Nuno Vasconcelos de Oliveira Eisele - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 02.05.2018 e 

termo em 01.05.2019, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 11A, da carreira de Técnico Superior do RCIT/ISCTE – IUL. 

 

Xueying Li - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo 

na categoria de Técnico Superior, com início em 02.05.2018 e termo em 01.05.2019, 

encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 11A, da carreira de Técnico Superior do RCIT/ISCTE – IUL. 

 

Dulce Sofia Mendonça Martins - Autorizada a adenda ao contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, celebrado em 09.10.2017, na categoria de Técnico Superior alterando a o 

regime de trabalho para 100%, com efeitos a partir de 01.05.2018, passando a interessada a 

auferir 100% da 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 – CESSAÇÕES 
 

Kuntal Samji Guigá – Cessação do contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo, na 

categoria de Assistente Técnico, com efeitos a partir de 02.05.2018.  

 

Mário Filipe Lameiras Marques – Denúncia do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a partir de 02.05.2018.  
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PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Filipe Pedro Guerra Magalhães – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2018. 

 

João Filipe Ferreira Januário – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2018. 

 

Jorge Rafael Cunha Santos – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2018. 

 

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

resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2018. 

 

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

termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 31.05.2018. 

 


