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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Adriano José Lopes Fernandes - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 01.12.2018, com 

direito à remuneração correspondente à 5ª posição remuneratória, nível remuneratório 27A, 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. 

 

Patrícia Carla da Silva Pereira - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico com efeitos a partir de 01.12.2018, 

com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 

5A, 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. 

 

Rui Miguel Ramalho Veiga - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico com efeitos a partir de 01.12.2018, 

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

8A, 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. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Marisa Marques Rodrigues – Cessação da situação de cedência ocasional de trabalhador, 
reingresso à Instituição com efeitos a partir de 01.12.2018. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Daniela Cristina dos Anjos Penela - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2018, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando o regime contratual de 65% para 75%, com efeitos a partir de 01.12.2018, 

passando a interessada a auferir 75% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Rúben Alexandre da Silva Barros - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 03.09.2018, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando o regime contratual de 65% para 75%, com efeitos a partir de 04.12.2018, 

passando o interessado a auferir 75% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 
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PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Paulo Alexandre Pereira Alves de Almeida – Autorizada a licença sem remuneração com efeitos 

a partir de 26.11.2018. 

 


