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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Ana Cláudia Conde Freitas - Autorizada a celebração de contrato individual de 

trabalho por tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico com efeitos a partir de 

23.02.2015, com direito à remuneração correspondente à 2ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 7A, 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. 

 

Licenciada Ana Cristina Clara Pais Aires de Castro – Celebrado contrato de trabalho em regime 

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

Escola de Sociologia e Políticas Públicas e da Escola de Ciências Sociais e Humanas, com efeitos 

a 01.02.2015, 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. 

 

Doutora Ana Raquel Ribeiro Velada – Celebrado contrato de trabalho em regime de comissão 

de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora de Gabinete de Estudos, 

Avaliação, Planeamento e Qualidade, com efeitos a 01.02.2015, 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. 

 

Doutor António Luís Morais Costa da Silva Lopes – Celebrado contrato de trabalho em regime 

de comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenador de Gabinete de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação, com efeitos a 01.02.2015, 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. 

 

Licenciada Célia da Conceição Pereira Gameiro – Celebrado contrato de trabalho em regime 

de comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora da Área de 1º 

Ciclo da Escola de Gestão, com efeitos a 01.02.2015, 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. 

 

Licenciada Cristina Maria Neves Carreira – Celebrado contrato de trabalho em regime de 

comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora da Área de 2º Ciclo 

da Escola de Gestão, com efeitos a 01.02.2015, com direito à remuneração correspondente à 

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

de Direção Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

Mestre Marina Alexandra Ventura Gomes – Celebrado contrato de trabalho em regime de 

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

Career Services e Alumni, com efeitos a 01.02.2015, com direito à remuneração 
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correspondente à 3ª posição remuneratória, do dirigente intermédio de grau 2 do 

Regulamento para os Cargos de Direção Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

Licenciada Sandra Teresa Fialho Ramalho Salgado – Celebrado contrato de trabalho em 

regime de comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora da 

Unidade da Escola de Tecnologias e Arquitetura, com efeitos a 01.02.2015, 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. 

 

Licenciada Sílvia Maria Dias Pires Lopes José – Celebrado contrato de trabalho em regime de 

comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Diretora dos Serviços de Gestão 

de Ensino, com efeitos a 01.02.2015, com direito à remuneração correspondente à 3ª posição 

remuneratória, do dirigente intermédio de grau 1 do Regulamento para os Cargos de Direção 

Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

Licenciado Tiago Barbosa Lopes da Silva - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

16.02.2015, com direito à remuneração correspondente à 2ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 15A, 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. 

 

Mestre Vasco Arnaldo Geada de Matos Trigo – Celebrado contrato de trabalho em regime de 

comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenador do Gabinete de 

Comunicação e Multimédia, com efeitos a 01.02.2015, 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. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Mestre Abel José de Cruz Camelo – 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 35%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, com direito à 

remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Mestre Ana Andreia Gonçalves de Sousa – 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 20%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, com 

direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 
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Doutora Ana Cristina Moreira Simões – 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 80%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 80% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Ana Sofia Peixoto Rodrigues – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

01.02.2015 e termo em 31.05.2015, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Britta Baumgarten – 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 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, com direito à 

remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Gomes Nogueira – 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 40%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos José Pereira da Silva Meralto – Autorizada a celebração do contrato de 

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

partir de 01.02.2015 e termo em 31.05.2015, com direito à remuneração correspondente a 

40% do índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Miguel Gomes Fernandes Fontão de Carvalho – 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 01.02.2015 e 

termo em 31.07.2015, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Catarina Filipa Lopes Ramos – 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 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Doutora Catarina Lopes Oliveira Frois – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 40%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, 
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com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Christopher John Brewster – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

em regime de tempo parcial a 20%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 30.06.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 285 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Elsa Maria Pinto da Conceição Silva – 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 20%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Fábio Emanuel Guerra Gomes – 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 20%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, com direito à 

remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves – 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 09.02.2015 e termo em 

31.08.2015, com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Helena Maria Estrela da Silva – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

tempo parcial a 50%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Doutora Inna Choban de Sousa Paiva – 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 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Isabel Cristina de Seixas Patrício Duarte de Almeida – 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 01.02.2015 e 
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termo em 31.07.2015, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Joana Mendonça Fonseca Marques de Matos – 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 60%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 

31.07.2015, com direito à remuneração correspondente a 60% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor José António Afonso Santana Pereira Santucci – 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 01.02.2015 e termo em 

31.07.2015, com direito à remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Leandro Luís Ferreira Pereira – 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 55%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 55% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Lourenço de Mértola Belford Correia da Silva – Autorizada a celebração do 

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

com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.05.2015, com direito à remuneração 

correspondente a 40% do índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Luís Fernando da Costa Baptista – 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 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Luís Jorge Gregório Dias – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

01.02.2015 e termo em 31.05.2015, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Manuel Serrano Ruiz-Calderón – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 10%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, 

não lhe sendo devida a perceção de qualquer retribuição. 
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Doutor Marco Alexandre de Oliveira Leite – 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 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Maria Cristina Geraldes Malheiro Machado Guimarães – 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 01.02.2015 e 

termo em 31.07.2015, com direito à remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Mário Nuno Neves da Silva Mata – 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 20%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, com 

direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Michael Alvin Baum Jr. – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

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

tempo parcial a 10%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, 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 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Padma Panchapakesan – 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 30%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Pedro Miguel Silva Prazeres – 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 20%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.08.2015, com direito à 

remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 
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Doutora Silvia Dello Russo – 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 30%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.01.2016, com direito à 

remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Licenciada Teresa Maria Rocha Vieira – 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 35%, com efeitos a partir de 01.02.2015 e termo em 31.07.2015, com direito à 

remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários.  

 

Doutor Tomás de Aquino Guimarães – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Catedrático Visitante em 

regime de tempo parcial a 10%, com efeitos a partir de 05.01.2015 e termo em 31.12.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 285 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Licenciado António Alexandre Pereira Borges - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.02.2013, na categoria de 

Professor Catedrático Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.01.2016. 

 

Mestre Generosa Gonçalves Simões do Nascimento - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 06.11.2011, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.01.2016. 

 

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

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.09.2014, na 

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

31.07.2015. 

 

Doutor José Pedro Martins de Matos - 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 80%, com efeitos a partir de 

01.02.2015, passando o interessado a auferir 80% do escalão 1, índice 195 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 15.09.2014, na categoria de Assistente 

Convidado alterando o regime de trabalho para 40%, com efeitos a partir de 01.02.2015, 
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passando o interessado a auferir 40% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários 

 


