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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Alessandro Segreto - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 01.11.2018, 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. 

 

Esmeralda Rodrigues de Almeida- Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

por tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 01.11.2018, 

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. 

 

Susana Pereira Rego - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo incerto, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 16.11.2018, 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 
 

Joana Ferreira Lourenço de Carvalho Ramos - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 02.11.2018 

e termo em 01.11.2019, 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 
 

Ricardo Jorge Estrela de Oliveira Reiçadas – Autorizada a mobilidade interna na categoria para 

o Instituto Camões com efeitos a partir de 01.11.2018.  

 
PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Alfredo Jorge Cristovão de Carvalho – 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 90%, com efeitos a partir de 01.11.2018 e termo em 31.08.2019, com 
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direito à remuneração correspondente a 90% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

Bruna Andresa Antunes Moreira – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor, com efeitos a partir de 02.11.2018 

e termo em 28.02.2019, com direito à remuneração correspondente a 40% do índice 100 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

José Vicente Pereira dos Reis – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo 

parcial a 40%, com efeitos a partir de 13.11.2018 e termo em 31.08.2019, com direito à 

remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários.  

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Paulo José Fernandes Pedroso – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 31.08.2018.  


