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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Célia Cristina Leandro Carreteiro - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

por tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 18.06.2018, 

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. 

 

Frederico Elias Lopes das Neves - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

por tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 01.06.2018, 

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. 

 
Miguel Lopes da Silva - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por tempo 
indeterminado, na categoria de Assistente Técnico com efeitos a partir de 01.06.2018, com 
direito à remuneração correspondente à 6ª posição remuneratória, nível remuneratório 11A, 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. 
 

Paola Amore - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a termo resolutivo 

certo, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 04.06.2018, 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. 

 
Sandra Isabel Moura Soto - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 18.06.2018, 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 
 

Andreia Patrícia Silva Sousa Oliveira – Denúncia do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a partir de 27.06.2018.  
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PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Ana Maria Saudade e Silva Lopes Ortigão Sampaio – Cessação da comissão de serviço com 

Contrato Individual de Trabalho no cargo de Diretora Coordenadora, regressando ao lugar de 

origem na categoria de assessor, em regime de contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado, com efeitos a partir de 01.06.2018. 

 

Ilda Silva Ferreira da Fonseca – Autorizada a mobilidade interna na categoria para a Junta de 

Freguesia de Alvalade com efeitos a 01.06.2018. 

 

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 30.06.2018. 
 

João Nuno Roxo Virtudes – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 30.06.2018. 

 

João Paulo Ferreira Pires – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 30.06.2018. 

 

João Pedro Duarte Monge – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 30.06.2018. 

 

Rúben Dias da Silva – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 

certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 30.06.2018. 

 

Rui Filipe Pereira Dias – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a 30.06.2018.  

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Mohamed Azzim Gulamhussen – Cessação da situação de licença sem remuneração, ingresso 
na Instituição com efeitos a partir de 16.06.2018. 
 


