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PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Licenciada Ana Lígia dos Mártires de Sales - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 14.07.2017 e 

termo em 13.07.2018, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

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

 

Licenciada Ana Maria Calado Inácio - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 18.07.2017 e termo 

em 17.07.2018, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

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

 

Licenciada Sónia Luís Santo - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 11.07.2017 e termo em 

10.07.2018, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 2ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 15A, da carreira de Técnico Superior do RCIT/ISCTE – IUL. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Mestre Nuno Miguel Cavalinhos Antunes - Cessação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 17.07.2017. 

 

Licenciada Yiran Meng - Cessação do contrato de estágio profissional, com efeitos a 04.07.2017. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Mestre Ana Catarina Rosa Carnaz – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Licenciada Ana Maria de Almada Ferreira da Silva Nunes de Azeredo Perdigão – Cessação do 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente 

Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Licenciada Ana Paula Seixas Morais – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Doutor António Ribeiro Gameiro – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Licenciado Carlos Gomes Nogueira – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 
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Licenciado Carlos Manuel Amorim Fernandes – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

31.07.2017. 

 

Licenciado Carlos Manuel Matias Coimbra – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Associado Convidado, com efeitos 

a 31.07.2017. 

 

Licenciado Carlos Miguel Gomes Fernandes Fontão de Carvalho – Cessação do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Doutora Catarina Marques dos Santos – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

31.07.2017. 

 

Mestre Catarina Rosa Nunes – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Mestre Cláudia Isabel Rêgo Gonçalves Vajão da Cruz Dias – Cessação do contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com 

efeitos a 31.07.2017. 

 

Mestre Daniela Cristina dos Anjos Penela – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

31.07.2017. 

 

Licenciada Elsa Maria Dias Dinis – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Licenciada Elsa Maria Pinto da Conceição Silva – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

31.07.2017. 

 

Doutora Giulia Daniele – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Doutora Guya Accornero – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Licenciado Hélder Luis Rocha Teotónio – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 
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Doutora Isabel Cristina de Seixas Patrício Duarte de Almeida – Cessação do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Doutora Joana Lourenço Ramalho – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Mestre João Paulo Carvalho Aragão Pina – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

31.07.2017. 

 

Licenciado José Carlos Infante Henriques – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

31.07.2017. 

 

Doutora Laura Catarina e Silva Alho – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Licenciado Luís Carlos da Silva Martins – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Mestre Luís Manuel Farinha de Matos Martins – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado, com efeitos a 

31.07.2017. 

 

Doutor Manuel Serrano Ruiz-Calderón – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Visitante, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Doutor Marco Alexandre de Oliveira Leite – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

31.07.2017. 

 

Doutora Marta Alexandra Osório de Matos – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

31.07.2017. 

 

Doutora Marta Blanco Carrasco – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Visitante, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Mestre Martim de Oliveira de Avillez Figueiredo – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

31.07.2017. 
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Doutor Nathaniel Roberto Buil Merril – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

31.07.2017. 

 

Licenciado Nuno Miguel Nobre Botelho – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

31.07.2017. 

 

Doutora Padma Panchapakesan – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Doutor Pedro Joel Mendes Rosa – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 31.07.2017. 

 

Licenciado Pedro Lopo de Carvalho Norton de Matos – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com 

efeitos a 31.07.2017. 

 

Doutor Rui Manuel Meireles dos Anjos Alpalhão – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Associado Convidado, com 

efeitos a 31.07.2017. 

 

Doutora Sandra Cristina Mateus Gomes – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado, com efeitos a 

31.07.2017. 

 

Doutora Sílvia Andreia Mateus Roque – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

31.07.2017. 

 

Mestre Susana Maria de Carvalho Carreira Fernandes de Spínola – Cessação do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado, com efeitos a 31.07.2017.  

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Doutor Paulo Jorge Pinto Raposo – Autorizada a licença sem remuneração com efeitos a 
01.08.2017. 
 


