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PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Maria Luís Rodrigues Figueira - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com início em 03.03.2016 e termo 

em 02.03.2017, 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 – CESSAÇÕES 
 

Licenciada Carolina Cordeiro Santos - Cessação do contrato de estágio profissional, em regime 

de tempo parcial de 50%, com efeitos a 02.03.2016  

 

Licenciada Maria Beatriz da Silva Martins - Cessação do contrato de estágio profissional, em 

regime de tempo parcial de 50%, com efeitos a 02.03.2016  

 

Doutora Maria Margarida Ferreira Trindade - Cessação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo incerto, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a 01.03.2016  

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Licenciada Sandra Marize Montez e Silva Rodrigues – Autorizada a licença sem remuneração 
com efeitos a 01.03.2016. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Elsa Maria Dias Dinis – 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 30%, com efeitos a partir de 03.02.2016 e termo em 31.07.2016, com direito à 

remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários.  

 

Doutora Inês Marques Proença – 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 35%, com efeitos a partir de 01.03.2016 e termo em 31.08.2016, com direito à 

remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários.  

 

Licenciado João Maria de Paiva Ventura Trindade – Autorizada a celebração do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar 
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Convidado em regime de tempo parcial a 50%, com efeitos a partir de 21.09.2015 e termo em 

31.07.2016, com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários, alterando a data do termo do contrato 

para 30.06.2016. 

 

Licenciado João José Marques Martins – 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 50%, com efeitos a partir de 23.02.2016 e termo em 22.08.2016, com direito à 

remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários.  

 

João Pedro Calado Barradas Branco Pavia – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

01.03.2016 e termo em 31.05.2016, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Jorge Manuel Barreto Xavier – 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 50%, com efeitos a partir de 07.12.2015 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

Mestre Luís Carlos Barruncho dos Santos Gonçalves – 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 10%, com efeitos a partir de 02.03.2016 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

Doutor Marcelo Adrian Moriconi Bezerra – 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 15%, com efeitos a partir de 01.03.2016 e termo em 31.08.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

Doutora Miriam Cláudia Henriques de Almeida Rosa – 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 10%, com efeitos a partir de 04.03.2016 e termo em 

31.08.2016, com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários.  

 

Licenciado Nuno Miguel Nobre Botelho – 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 20%, com efeitos a partir de 01.02.2016 e termo em 31.07.2016, 
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com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Doutor Francisco Gomes Esteves - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2014, na categoria de Professor 

Catedrático Visitante alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

Doutor João Francisco Baptista Colaço Sobral do Rosário - Autorizada a alteração ao contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, na 

categoria de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 

31.08.2016 e o regime de trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.09.2015, passando o 

interessado a auferir 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

Doutor João Pedro Bento Ruas - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando o regime de trabalho para 25%, com efeitos a partir de 01.03.2016, 

passando o interessado a auferir 25% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Licenciado José Constantino Leal Ferreira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2011, na categoria de 

Assistente Convidado alterando o regime de trabalho para 40%, com efeitos a partir de 

01.03.2016, passando o interessado a auferir 40% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Rui Pedro Soares Ferreira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.02.2015, na categoria de Assistente 

Convidado alterando o regime de trabalho para 45%, com efeitos a partir de 01.03.2016, 

passando o interessado a auferir 45% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutor Thomas Wolfgang Schubert - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2014, na categoria de Professor 

Catedrático Visitante alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016.  

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
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Mestre Ana Andreia Gonçalves de Sousa – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial de 30%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Doutora Ana Maria Nabais dos Santos Evans de Carvalho – Cessação do contrato de trabalho 

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

regime de tempo parcial de 25%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Licenciada Andreia Páscoa Ramos – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

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

20%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Mestre Catarina Filipa Lopes Ramos – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

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

30%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Doutora Edalina Rodrigues Sanches – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 15%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Doutora Filipa Isabel Rodrigues Prudêncio – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

tempo parcial de 20%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Doutora Inna Choban de Sousa Paiva – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 40%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Licenciado João Miguel Mendes Carrilho – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial de 20%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Mestre José Fernandes Farinha Tavares – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

tempo parcial de 15%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

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

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Visitante em regime de tempo 

parcial de 10%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Mestre Marta Sofia Mota Correia Sampaio – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial de 20%, com efeitos a 01.03.2016. 



                                MARÇO  2016

 

5 
 

 

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

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Visitante em regime de 

tempo parcial de 10%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Doutor Michael Alvin Baum Jr. – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 20%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Mestre Miguel António Frade Duarte – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

30%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Mestre Miguel Jorge da Cruz Lage – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

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

20%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Licenciado Paulo Alexandre Oliveira de Sousa Marques – Cessação do contrato de trabalho 

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

de tempo parcial de 40%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

Doutora Rita D'Avila Cachado – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de tempo 

parcial de 35%, com efeitos a 01.03.2016. 

 

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

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

tempo parcial de 40%, com efeitos a 01.03.2016. 


