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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Mestre Yocelyn Lisbeth Rodrigues Correia - Autorizada a celebração de contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 

06.04.2016, 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. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Licenciado Eduardo Miguel Oliveira do Ângelo - Cessação do contrato de estágio profissional, 

com efeitos a 20.04.2016  

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Susana Isabel Galvão dos Santos – Autorizada a licença sem remuneração com efeitos a 
01.04.2016. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Mestre Maria Manuela Simões Aparício da Costa – 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 01.04.2016 e termo em 31.07.2016, 

com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Licenciado Fábio Emanuel Guerra Gomes - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2015, 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. 

 

Doutor Frederic Jean Marc Vidal - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 02.11.2015, na categoria de Professor Auxiliar 

Convidado alterando o regime de trabalho para 35%, com efeitos a partir de 01.03.2016, 
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passando o interessado a auferir 35% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Mestre Mário Nuno Neves da Silva Mata - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.02.2016, na categoria de 

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

01.02.2016, passando o interessado a auferir 40% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Doutor Jesús de Los Ojos Moral – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

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

04.04.2016. 


