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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Ana Filipa Vera Alves – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão de serviço pelo 

período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora do Núcleo de Contabilidade, com efeitos a 

01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 3ª posição remuneratória, do 

dirigente intermédio de grau 4 do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-

IUL. 

 

Ana Isabel Santenico Mendes - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 17.06.2019, 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. 

 

Carla Maria Oliveira Marôco Firmino – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão 

de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora da Unidade de Gestão de 

Espaços, com efeitos a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, do dirigente intermédio de grau 3 do Regulamento para os Cargos de Direção 

Intermédia do ISCTE-IUL.  

 

Cristina Raquel André Laranjeira Nunes Cotrim – Celebrado contrato de trabalho em regime de 

comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora do Núcleo de 

Controlo de Gestão, com efeitos a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª 

posição remuneratória, do dirigente intermédio de grau 3 do Regulamento para os Cargos de 

Direção Intermédia do ISCTE-IUL.  

 

Diana Malyszek Oliveira – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão de serviço 

pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora da UATA-Escola de Gestão, com efeitos 

a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, do 

dirigente intermédio de grau 3 do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-

IUL.  

 

Filipa de Sousa Severiano – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão de serviço 

pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora da UATA-Escola de Sociologia e Políticas 

Públicas, com efeitos a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, do dirigente intermédio de grau 3 do Regulamento para os Cargos de Direção 

Intermédia do ISCTE-IUL.  

 

Filipe Manuel Coelho Martins – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão de 

serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenador do Núcleo de Manutenção com 

efeitos a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 2ª posição remuneratória, 
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do dirigente intermédio de grau 3 do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do 

ISCTE-IUL.  

 

Joana Maria Gomes Ferreira da Silva Mota – Celebrado contrato de trabalho em regime de 

comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora do Núcleo de Gestão 

de Projetos, com efeitos a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, do dirigente intermédio de grau 3 do Regulamento para os Cargos de Direção 

Intermédia do ISCTE-IUL.  

 

Lara Albertina Gonçalves Carregã – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão de 

serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora do UATA-Escola de Ciências 

Sociais e Humanas, com efeitos a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª 

posição remuneratória, do dirigente intermédio de grau 3 do Regulamento para os Cargos de 

Direção Intermédia do ISCTE-IUL.  

 

Letícia Catarina Conde Godinho Moço – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão 

de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora da Unidade de Gestão 

Curricular, com efeitos a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, do dirigente intermédio de grau 2 do Regulamento para os Cargos de Direção 

Intermédia do ISCTE-IUL, sendo-lhe igualmente atribuído pagamento de isenção de horário. 

 

Luís Miguel Figueiredo Coroado – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão de  

serviço pelo período de 1 ano, para o cargo de Coordenador da Equipa de Planeamento e Gestão  

de Informação BIM, com efeitos a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª  

posição remuneratória, do dirigente intermédio de grau 4 do Regulamento para os Cargos de  

Direção Intermédia do ISCTE-IUL.  

 

Maria Leonor Firmino de Carvalho – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão de 

serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora do Gabinete Jurídico, com efeitos 

a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 3ª posição remuneratória, do 

dirigente intermédio de grau 2 do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-

IUL.  

 

Marta Ewa Duksztulska Conceição – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão de 

serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora da UATA-Escola de Tecnologias e 

Arquitetura, com efeitos a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, do dirigente intermédio de grau 3 do Regulamento para os Cargos de Direção 

Intermédia do ISCTE-IUL.  

 

Patrícia Garcia Santos – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão de serviço pelo 

período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora do Núcleo de Eventos, com efeitos a 

01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, do 
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dirigente intermédio de grau 4 do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-

IUL.  

 

Sara Raquel Costa Antão – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão de serviço 

pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora do Núcleo de Tesouraria, com efeitos a 

01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 3ª posição remuneratória, do 

dirigente intermédio de grau 4 do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-

IUL. 

 

Sofia Alexandra Santos Moura – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão de 

serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora do Núcleo de Instalações, com 

efeitos a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, 

do dirigente intermédio de grau 4 do Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do 

ISCTE-IUL.  

 

Sónia Maria Aires Farinha – Celebrado contrato individual de trabalho em regime de comissão 

de serviço pelo período de 3 anos, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 

01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 3ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 19A da Tabela Remuneratória Única anexa ao Regulamento Interno de 

Recrutamento e Seleção de Pessoal Não Docente e Não Investigador em Regime de Contrato 

Individual de Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

Vanda Sofia Dias Simões de Almeida – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão 

de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora do Núcleo de Atendimento 

Geral, com efeitos a 01.06.2019, com direito à remuneração correspondente à 2ª posição 

remuneratória, do dirigente intermédio de grau 4 do Regulamento para os Cargos de Direção 

Intermédia do ISCTE-IUL.  

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Célia Maria Fialho Ramalho – Cessação da comissão de serviço com Contrato Individual de 

Trabalho no cargo de Coordenadora da Unidade Financeira, regressando ao lugar de origem em 

Funções Públicas na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 01.06.2019. 

 

Maria João Gonçalves Nunes Amante Matos Trigo – Cessação da comissão de serviço com 

Contrato Individual de Trabalho no cargo de Diretora dos SID-Serviços de Informação e 

Documentação, regressando ao lugar de origem em Funções Públicas na categoria de Técnico 

Superior, com efeitos a partir de 01.06.2019. 

 

Rita João Trindade dos Santos Coutinho – Autorizada a mobilidade interna na categoria para a 

ADSE-I.P., com efeitos a partir de 24.06.2019. 
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Sónia Cristina Vaz Bravo Henriques – Cessação da comissão de serviço e designada chefe de 

divisão do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da ADSE, I.P. ao abrigo do Estatuto do 

Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Pública com efeitos a partir de 

25.03.2019. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

João Carlos Sebastião Dias – Denúncia do contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 01.06.2019. 

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
(CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO) 

 

Nome Categoria Regime Data Início Data Fim 

Ana Sofia Rodrigues Rézio 
Professor Auxiliar 

Convidado 
85% 05.02.2019 31.07.2019 

Filipe Roberto de Jesus 
Ramos 

Professor Auxiliar 
Convidado 

85% 01.03.2019 31.08.2019 

Inês Casquilho Duarte 
Martins 

Professor Auxiliar 
Convidado 

85% 01.02.2019 31.08.2019 

 
PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
(CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO) 
 

 
 

Nome Categoria Data Fim 

Ana Rita Henrique Peixoto Monitor 16.06.2019 

Rúben Dias da Silva Monitor 16.06.2019 


