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PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Licenciado Carlos João Pereira Loureiro - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 15.11.2014 

e termo em 14.11.2015, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª 

posição remuneratória, nível remuneratório 11A, da carreira de técnico superior do RCIT/ISCTE 

– IUL. 

 

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

termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 01.11.2014 e termo em 

31.10.2015, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª posição 

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

 

Licenciada Sara Raquel Costa Antão - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 01.11.2014 

e termo em 31.10.2015, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª 

posição remuneratória, nível remuneratório 11A, da carreira de técnico superior do RCIT/ISCTE 

– IUL. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Mestre Lan Li - Cessação do contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo, na 

categoria de Técnico Superior, com efeitos a 26.11.2014. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Doutora Alexandra Maria Miranda Pinheiro Martins – 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 95%, com efeitos a partir de 15.09.2014 e termo em 

31.08.2015, com direito à remuneração correspondente a 95% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo – 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 23.09.2014 e termo em 

31.08.2015, com direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

Doutora Ana Lúcia Lopes de Sá – 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 01.10.2014 e termo em 31.08.2015, com direito à 
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remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Ana Manuela Candeias e Caetano – 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 01.09.2014 e termo em 30.06.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Andreia Páscoa 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 35%, com efeitos a partir de 23.09.2014 e termo em 31.08.2015, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Doutor Bruno César Santos Cardoso Reis – 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 22.09.2014 e termo em 31.08.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Carla Sofia Lopes Leal Mouro – 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 22.09.2014 e termo em 28.02.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Carlos Manuel Inácio Figueiredo – 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 01.09.2014 e termo em 31.08.2015, com 

direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 3, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Cristina Maria Palma da Conceição – 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 70%, com efeitos a partir de 23.09.2014 e termo em 

31.08.2015, com direito à remuneração correspondente a 70% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Duarte Gonçalves Dias 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 

15.09.2014 e termo em 30.06.2015, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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Doutor Emmanouil Tsatsanis – 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 25.09.2014 e termo em 28.02.2015, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Licenciado Fábio José Leitão Paulino – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

15.09.2014 e termo em 30.06.2015, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Filipa Alves Raimundo – 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 25%, com efeitos a partir de 23.09.2014 e termo em 31.08.2015, com direito à 

remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Licenciado Francisco José Montalto Cambim – 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 15.09.2014 e termo em 31.08.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Gaspar Manuel Rocha Brogueira – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

22.09.2014 e termo em 31.01.2015, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Gonçalo Queiroga Prendi – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

22.09.2014 e termo em 31.01.2015, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Joana Fonseca França Azevedo – 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 23.09.2014 e termo em 31.08.2015, com 

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

dos docentes universitários. 

Doutor João Francisco Baptista Colaço Sobral do Rosário – 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 15.09.2014 e 
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termo em 31.01.2015, com direito à remuneração correspondente a 60% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Jorge Pedro da Costa Mendes Teixeira – Autorizada a celebração do contrato de 

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

partir de 15.09.2014 e termo em 31.12.2014, com direito à remuneração correspondente a 

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

 

Licenciado José Carlos Simões Neves – 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 50%, com efeitos a partir de 25.09.2014 e termo em 31.08.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado José Fernandes Farinha Tavares – 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 23.09.2014 e termo em 31.01.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado José Manuel Vieira Conde Rodrigues – 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 45%, com efeitos a partir de 15.09.2014 e termo em 

31.08.2015, com direito à remuneração correspondente a 45% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias – Autorizada a celebração do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Associado 

Convidado em regime de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 01.04.2014 e termo em 

31.08.2015, não lhe sendo devida a perceção de qualquer retribuição nos termos do presente 

contrato. 

 

Doutor José Soares da Silva Neves – 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 23.09.2014 e termo em 31.08.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Joseph François Andre Marc Renaud – 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 10%, com efeitos a partir de 25.09.2014 e termo em 

31.08.2015, com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 285 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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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 15.09.2014 e termo em 31.12.2014, com direito à remuneração 

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

 

Mestre Luis Antonio Fretes Carreras – 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 11.11.2014 e termo em 31.08.2015, com 

direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195 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 

15.09.2014 e termo em 31.12.2014, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Luís Miguel Torres Curado – 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 01.09.2014 e termo em 31.08.2015, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Doutora Magda Lalanda Mira Nico – 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 25%, com efeitos a partir de 01.10.2014 e termo em 30.06.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Maria Alejandra Ortiz Scaglione – 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 01.09.2014 e termo em 31.01.2016, 

não lhe sendo devida a perceção de qualquer retribuição nos termos do presente contrato. 

 

Doutora Maria Augusta Duarte Gaspar – 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 50%, com efeitos a partir de 22.09.2014 e termo em 28.02.2015, 

com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Maria Margarida Saraiva Ramos Pereira – 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 15.09.2014 e termo em 31.08.2015, 
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com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Maria Paula Ferreira Freitas Martins Sanchez Jorge – 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 22.09.2014 e 

termo em 31.08.2015, com direito à remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Maria do Rosário Múrias Bessone Mauritti – 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 23.09.2014 e termo em 

31.08.2015, com direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Patrícia Isabel Neves Amaro – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

15.09.2014 e termo em 30.06.2015, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Pedro Miguel Pereira Neto – 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 23.09.2014 e termo em 31.08.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Renato Miguel Emídio do Carmo – 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 23.09.2014 e termo em 31.08.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Ricardo Afonso Gomes António – Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

15.09.2014 e termo em 31.12.2014, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Sandra de Sá Guerra Marques 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 10%, com efeitos a partir de 29.09.2014 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. 
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Doutora Susana Alexandra Lopes da Costa Santos – 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 23.09.2014 e termo em 

31.08.2015, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Susana Cláudia da Cruz Martins – 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 23.09.2014 e termo em 31.08.2015, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Tiago João Correia Fonseca da Conceição – 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 25%, com efeitos a partir de 23.09.2014 e termo em 

31.08.2015, com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Tiago Martins Saraiva – Autorizada a celebração do contrato de trabalho em 

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

15.09.2014 e termo em 31.12.2014, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Licenciado António Manuel Machado Lopes- Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2011, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2015. 

 

Licenciada Helena Luísa de Matos Soares - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2012, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2016. 

 

Licenciado Joaquim Manuel Vicente Rodrigues - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2012, na categoria 

de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2015 e o 

regime de trabalho para 65%, com efeitos a partir de 01.07.2014, passando o interessado a 

auferir 65% do escalão 2, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor José António Cordeiro Gomes - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 06.11.2013, na categoria de Professor 

Associado Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2015 e o regime de 
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trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.09.2014, passando o interessado a auferir 30% 

do escalão 2, índice 230 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado José Constantino Leal Ferreira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2011, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2015. 

 

Licenciado José Maria Duarte - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2013, na categoria de Assistente 

Convidado alterando a data do termo do contrato para 30.09.2016. 

 

Doutora Maria João Barroso Pena - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 09.09.2013, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2015. 

 

Licenciada Maria Rosa Borges de Andrade - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 08.11.2011, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2015 e o 

regime de trabalho para 10%, com efeitos a partir de 01.07.2014, passando o interessado a 

auferir 10% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Marília Ester Prada Fernandes - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.02.2014, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2015. 

 

Doutor Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 11.09.2013, na categoria de 

Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2015. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Doutora Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves — Cessação do contrato de trabalho em 

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

de tempo parcial a 15%, com efeitos a 31.08.2014. 

 


