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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Ana Lígia dos Mártires de Sales - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

14.07.2015, 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.  

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Cesaltina Rodrigues Monteiro - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo na categoria de Assistente Operacional, com início em 01.07.2015 e 

termo em 30.06.2016, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 1A, da carreira de assistente operacional do RCIT/ISCTE – 

IUL. 

 

Patrícia Alexandra da Silva Teixeira Saraiva - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Assistente Operacional, com início em 

01.07.2015 e termo em 30.06.2016, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, 

na 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 1A, da carreira de assistente operacional do 

RCIT/ISCTE – IUL. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Mestre Bárbara Fialho Varela - Cessação do contrato individual de trabalho a termo resolutivo 

certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a 28.07.2015. 

 

Licenciada Marta Sofia Duarte Ribeiro - Cessação do contrato de estágio profissional, com 

efeitos a 31.07.2015. 

 
Licenciada Vanessa Alexandra Neto - Cessação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a 23.07.2015.  

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Mestre Alzira da Conceição Silva Duarte - Autorizada a prorrogação ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.07.2009, na categoria de 

Assistente, com efeitos a partir de 10.07.2015 até à discussão das provas. 
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Licenciado Paulo Jorge Varela Lopes Dias - Autorizada a prorrogação ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 15.07.2009, na categoria de 

Assistente, pelo período de um biénio, com efeitos a partir de 15.07.2015. 

 

Mestre Pedro da Luz Pinto - Autorizada a prorrogação ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 16.07.2009, na categoria de Assistente, pelo 

período de um biénio, com efeitos a partir de 16.07.2015. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Mestre Abel José de Cruz Camelo – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

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

35%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

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 20%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

Doutora Ana Cristina Moreira Simões – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

parcial de 80%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

Licenciado António Francisco Xavier de Sousa e Menezes – 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 31.07.2015. 

 

Doutora Britta Baumgarten – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

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

10%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

Licenciado Carlos Gomes Nogueira – 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 31.07.2015. 

 

Licenciado Carlos Miguel Gomes Fernandes Fontão 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 20%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

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 31.07.2015. 
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Doutora Catarina Lopes Oliveira Frois – 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 31.07.2015. 

 

Licenciada Elsa Maria Pinto da Conceição Silva – 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 31.07.2015. 

 

Licenciado Fábio Emanuel Guerra Gomes – 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 31.07.2015. 

 

Mestre Helena Maria Estrela da Silva – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

50%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

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 10%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

Doutora Isabel Cristina de Seixas Patrício Duarte de Almeida – 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 31.07.2015. 

 

Doutora Joana Mendonça Fonseca Marques de Matos – Cessação do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial de 60%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

Doutor João Francisco Baptista Colaço Sobral do Rosário – Cessação do contrato de trabalho 

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

regime de tempo parcial de 60%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

Doutor José António Afonso Santana Pereira Santucci – 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 31.07.2015. 

 

Doutor Leandro Luís Ferreira Pereira – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

parcial de 55%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

Mestre Luís Fernando da Costa Baptista – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial de 10%, com efeitos a 31.07.2015. 
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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 31.07.2015. 

 

Doutor Marco Alexandre de Oliveira Leite – 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 31.07.2015. 

 

Doutora Maria Cristina Geraldes Malheiro Machado Guimarães – 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 31.07.2015. 

 

Mestre Mário Nuno da Silva Mata – 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 31.07.2015. 

 

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 31.07.2015. 

 

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 10%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

Licenciado Nuno Miguel Nobre Botelho – 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 31.07.2015. 

 

Doutora Padma Panchapakesan – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

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

parcial de 30%, com efeitos a 31.07.2015. 

 

Licenciada Teresa Maria Rocha Vieira – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

35%, com efeitos a 31.07.2015.  

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Doutor António Sarmento Gomes Mota – Regresso à instituição após licença sem 
remuneração com efeitos a 01.07.2015. 
 



                                  JULHO  2015

 

5 
 

Doutor Jorge Francisco Bertinetti Lengler – Regresso à instituição após licença sem 
remuneração com efeitos a 01.07.2015. 
 


