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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Ana Filipa Vera Alves - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

por tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 01.06.2016, 

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. 

 

Licenciada Ana Regina Nunes Morgado Coelho Areosa de Jesus - Autorizada a celebração de 

contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto, na categoria de Técnico Superior com 

efeitos a partir de 20.06.2016, 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. 

 

Licenciada Sara Raquel Costa Antão - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

por tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 01.06.2016, 

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. 

 

Licenciada Susana Lopes Ferreira - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

por tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 01.06.2016, 

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

19A, 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. 

 

Licenciada Teresa Paula Mateus Pereira Montes - Autorizada a celebração de contrato 

individual de trabalho a termo resolutivo incerto, na categoria de Assistente Técnico com efeitos 

a partir de 06.06.2016, 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. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Mestre Andreia Filipa de Jesus Garcia - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com inicio em 08.06.2016 e 
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termo em 06.07.2017, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 11A da carreira de técnico superior do RCIT/ISCTE - IUL.  
 

Licenciada Joana Amaro Cruz - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com inicio em 15.06.2016 e termo 

em 14.06.2017, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 5A da carreira de assistente técnico do RCIT/ISCTE - IUL.  
 

Maria de Fátima Centenico Cerejo Saraiva - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Técnico, com inicio em 01.06.2016 

e termo em 31.05.2017, 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 
 

Cesaltina Rodrigues Monteiro - Cessação do contrato individual de trabalho a termo resolutivo 

certo, na categoria de Assistente Operacional, com efeitos a 30.06.2016. 

 

Patrícia Alexandra da Silva Teixeira Saraiva - Cessação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Operacional, com efeitos a 30.06.2016. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Licenciado João Maria de Paiva Ventura Trindade – Cessação do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial de 50%, com efeitos a 30.06.2016. 


