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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Anabela Ribeiro Pereira - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico com efeitos a partir de 31.03.2015, 

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, considerando-se o anterior contrato rescindido a partir da mesma data. 

 

Licenciada Carla Maria Oliveira Maroco Firmino – Celebrado contrato de trabalho em regime 

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

Apoio Logístico, com efeitos a 01.03.2015, com direito à remuneração correspondente à 3ª 

posição remuneratória, do dirigente intermédio de grau 4 do Regulamento para os Cargos de 

Direção Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

Licenciada Carolina Cordeiro Santos - Autorizada a celebração de contrato de estágio 

profissional a tempo parcial de 50%, com efeitos a partir de 02.03.2015 tendo duração de 12 

meses improrrogáveis, com direito a um subsídio de estágio de 300 Euros mensais.  

 

Licenciado Daniel José de Andrade Ferreira – Celebrado contrato de trabalho em regime de 

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

Biblioteconomia, com efeitos a 01.03.2015, com direito à remuneração correspondente à 1ª 

posição remuneratória, do dirigente intermédio de grau 4 do Regulamento para os Cargos de 

Direção Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

Mestre Inês Filipa Correia Santos - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

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

31.03.2015, 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, considerando-se o anterior contrato rescindido a partir da 

mesma data. 

 

Licenciada Lara Albertina Gonçalves Carregã – Celebrado contrato de trabalho em regime de 

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

ao 3º ciclo, com efeitos a 01.03.2015, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, do dirigente intermédio de grau 4 do Regulamento para os Cargos de Direção 

Intermédia do ISCTE-IUL. 

 

Licenciada Letícia Catarina Conde Godinho Moço – Celebrado contrato de trabalho em regime 

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

Gestão Curricular e de Apoio aos Docentes, com efeitos a 01.03.2015, com direito à 
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remuneração correspondente à 3ª posição remuneratória, do dirigente intermédio de grau 4 

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

 

Licenciada Maria Beatriz da Silva Martins - Autorizada a celebração de contrato de estágio 

profissional a tempo parcial de 50%, com efeitos a partir de 02.03.2015 tendo duração de 12 

meses improrrogáveis, com direito a um subsídio de estágio de 300 Euros mensais.  

 

Licenciada Maria de Mello Alvim da Cunha Mota - Autorizada a celebração de contrato 

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

a partir de 31.03.2015, 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, considerando-se o anterior 

contrato rescindido a partir da mesma data. 

 

Licenciada Marisa Alexandra Dionísio Manteigas - Autorizada a celebração de contrato 

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

a partir de 31.03.2015, 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, considerando-se o anterior 

contrato rescindido a partir da mesma data. 

 

Nuno Vasconcelos de Oliveira Eisele - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

31.03.2015, 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, considerando-se o anterior contrato rescindido a partir da 

mesma data. 

 

Patrícia Garcia Santos - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado, na categoria de Assistente Técnico com efeitos a partir de 31.03.2015, 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, considerando-se o anterior contrato rescindido a partir da mesma data. 

 

Licenciado Rui Miguel Dória Nóbrega da Costa Pinto - Autorizada a celebração de contrato 

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

a partir de 31.03.2015, 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 
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em Regime de Contrato Individual de Trabalho do ISCTE-IUL, considerando-se o anterior 

contrato rescindido a partir da mesma data. 

 

Licenciada Sónia Maria Aires Farinha - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

31.03.2015, 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, considerando-se o anterior contrato rescindido a partir da 

mesma data. 

 

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 03.03.2015 e termo 

em 02.03.2016, 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 Ana Sofia Antunes Mateus Mendes - Cessação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a 02.03.2015. 

 

Andreia Paula Cunha Mourão - Cessação do contrato individual de trabalho a termo resolutivo 

certo, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a 31.03.2015. 

 

Filipe Jorge Brazinha Carvalho - Cessação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a 31.03.2015. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Doutora Cristina Maria Paixão de Sousa – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo integral com efeitos a partir de 16.03.2015 e termo em 31.08.2015, com 

direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações 

dos docentes universitários. 

 

Doutor Goffredo Baldovino Giovanni Adinolfi – 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 16.03.2015 e termo em 
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31.08.2015, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Tiago José Ferreira Lapa da Silva – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

regime de tempo integral com efeitos a partir de 11.03.2015 e termo em 31.08.2015, com 

direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações 

dos docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Doutor José António Afonso Santana Pereira Santucci - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.02.2015, na categoria 

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

de 16.03.2015, passando o interessado a auferir 25% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários 

 

Doutor Mariano Fernandez Enguita - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.03.2012, na categoria de Professor 

Catedrático Visitante alterando a data do termo do contrato para 31.01.2016. 

 

Licenciada Mónica Montes Mendes Rocha 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 a data do termo do contrato para 31.08.2015 e o regime de 

trabalho para 59%, com efeitos a partir de 01.03.2015, passando o interessado a auferir 59% 

do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Licenciado Carlos Miguel Correia Hernandez Jerónimo – Cessação do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 25%, com efeitos a 31.03.2015. 

 

Mestre 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 a 20%, com efeitos a 15.03.2015. 

 

Mestre Jorge Alexandre Agarez Medeiros – Cessação 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 14.03.2015. 
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Mestre Pedro Miguel Pires Cardoso Ribeiro – Cessação 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 14.03.2015. 

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Doutor Joaquim Maria Valença Pais de Brito – Regresso à instituição com efeitos a 
23.03.2015. 

 


