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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Alda Cristina Afonso de Castro - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

12.09.2013, com direito à remuneração correspondente à 6ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 31A, 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 Christine Nobre Trévidic - Autorizada a celebração de contrato individual de 

trabalho em regime de comissão de serviço, na categoria de Coordenadora do Gabinete de 

Comunicação e Imagem com efeitos a partir de 01.09.2013, com direito à remuneração 

correspondente à 3ª posição remuneratória, do dirigente intermédio de grau 3, previsto no 

Regulamento para os cargos de direção intermédia do ISCTE-IUL, sendo-lhe igualmente 

atribuído pagamento de isenção de horário. 

 

Lígia Paula Vicente da Silva - Autorizada a celebração de contrato de estágio profissional, com 

efeitos a partir de 01.03.2013 tendo duração de 12 meses improrrogáveis, com direito a um 

subsídio de estágio de 780,72 Euros mensais. 

 

Licenciada Paula Cristina Figueiredo de Brito Sousa - Autorizada a celebração de contrato 

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

a partir de 01.09.2013, 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 Rita da Silva Dantas - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior com efeitos a partir de 23.09.2013, 

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. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 

 

Licenciado André David Ribeiro Pereira - Cessação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a 13.09.2013. 
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PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Doutora Ana Catarina Larcher das Neves Santos 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 11.09.2013 e 

termo em 31.07.2014, com direito à remuneração correspondente a 20% 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 11.09.2013 e termo em 

31.07.2014, com direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195 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 25%, com efeitos a partir de 17.09.2013 e termo em 16.02.2014, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor António Henrique Barbosa Pereira 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 50%, com efeitos a partir de 18.09.2013 e termo em 

31.08.2014, com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Cândido Gonçalo Rocha 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 15%, com efeitos a partir de 09.09.2013 e termo em 08.07.2014, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Cecília Santos Vaz - 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 15%, com efeitos a partir de 09.09.2013 e termo em 08.07.2014, com direito à 

remuneração correspondente a 15% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutor César Nuno Grima Madureira - 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 11.09.2013 e termo em 10.07.2014, 
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com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Christin-Melanie Vauclair - 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 23.09.2013 e termo em 22.07.2014, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Cristina Maria dos Santos Guiomar - 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 40%, com efeitos a partir de 10.09.2013 e termo em 09.07.2014, 

com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

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 parcial a 25%, com efeitos a partir de 18.09.2013 e termo em 17.07.2014, 

com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 195 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 55%, com efeitos a partir de 09.09.2013 e termo em 08.07.2014, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

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 15%, com efeitos a partir de 11.09.2013 e termo em 10.02.2014, com direito à 

remuneração correspondente a 15% 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 40%, com efeitos a partir de 09.09.2013 e termo em 08.07.2014, 

com direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Gonçalo José Torres Pernas - 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 01.09.2013 e termo em 31.08.2014, com 
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direito à remuneração correspondente ao escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações 

dos docentes universitários. 

 

Doutora Helena Cristina Caeiro 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 75%, com efeitos a partir de 16.09.2013 e termo em 15.07.2014, 

com direito à remuneração correspondente a 75% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor João José da Silva Pissarra - 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 23.09.2013 e termo em 22.02.2014, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Joaquim Paulo Viegas Ferreira 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 10%, com efeitos a partir de 11.09.2013 e termo em 

10.02.2014, com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre 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 65%, com efeitos a partir de 10.09.2013 e termo em 09.02.2014, 

com direito à remuneração correspondente a 65% do escalão 1, índice 195 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 18.09.2013 e termo em 17.07.2014, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor José Pedro Martins 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 35%, com efeitos a partir de 17.09.2013 e termo em 16.07.2014, 

com direito à remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre 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 
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regime de tempo parcial a 20%, com efeitos a partir de 11.09.2013 e termo em 10.07.2014, 

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 12.09.2013 e termo em 

11.07.2014, com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 285 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 09.09.2013 e termo em 31.12.2013, com direito à remuneração 

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

 

Mestre Luís Miguel de Jesus Simões Justino - 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 17.09.2013 e termo em 16.07.2014, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

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 40%, com efeitos a partir de 23.09.2013 e termo em 22.07.2014, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Maria João Barroso Pena - 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 09.09.2013 e termo em 31.08.2014, com 

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

dos docentes universitários. 

 

Mestre Maria Júlia Faria Cardoso - 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 09.09.2013 e termo em 31.07.2014, 

com direito à remuneração correspondente a 50% 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 
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Convidado em regime de tempo parcial a 75%, com efeitos a partir de 11.09.2013 e termo em 

10.07.2014, com direito à remuneração correspondente a 75% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Maria Luísa Macedo Ferreira Veloso - 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 11.09.2013 e termo em 

10.07.2014, com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 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 45%, com efeitos a partir de 18.09.2013 e 

termo em 17.07.2014, com direito à remuneração correspondente a 45% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Miguel Jorge da Cruz Lage - 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 25%, com efeitos a partir de 17.09.2013 e termo em 16.02.2014, com direito à 

remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Licenciado Paulo Alexandre Oliveira de Sousa Marques - 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 50%, com efeitos a partir de 17.09.2013 e termo em 

16.02.2014, com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 140 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Pedro Adão e Silva Cardoso 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 integral com efeitos a partir de 11.09.2013 e termo em 31.08.2014, com 

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

dos docentes universitários. 

 

Doutor Pedro Miguel Pereira Neto - 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 25% com efeitos a partir de 11.09.2013 e termo em 10.07.2014, 

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

remunerações dos docentes universitários. 
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Mestre Pedro Miguel Pires Cardoso Ribeiro - Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

tempo parcial a 20% com efeitos a partir de 10.09.2013 e termo em 09.02.2014, com direito à 

remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 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 Assistente Convidado em regime de 

tempo parcial a 10% com efeitos a partir de 10.09.2013 e termo em 09.07.2014, com direito à 

remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 140 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 Professor Auxiliar Convidado em 

regime de tempo parcial a 30% com efeitos a partir de 11.09.2013 e termo em 10.07.2014, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Renato Telo de Freitas Barbosa Pereira - 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 75% com efeitos a partir de 19.09.2013 e termo em 

18.07.2014, com direito à remuneração correspondente a 75% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Rui Alexandre Duarte Ricardo - Autorizada a celebração do contrato de trabalho 

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

tempo parcial a 45% com efeitos a partir de 16.09.2013 e termo em 15.07.2014, com direito à 

remuneração correspondente a 45% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

Doutor Rui Manuel Meireles dos Anjos Alpalhão - Autorizada a celebração do contrato de 

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

regime de tempo parcial a 35% com efeitos a partir de 10.09.2013 e termo em 10.07.2014, 

com direito à remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 220 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 

09.09.2013 e termo em 31.12.2013, com direito à remuneração correspondente a 40% do 

índice 100 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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Licenciada Rute Sandra Guerreiro Agulhas – 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 23.09.2013 e termo em 22.07.2014, com 

direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 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 25%, com efeitos a partir de 11.09.2013 e termo em 

10.07.2014, com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Shaozhuang Ma - Autorizada a celebração do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo incerto, na categoria de Professor Associado Convidado em regime de dedicação 

exclusiva, com efeitos a partir de 01.09.2013, com direito à remuneração correspondente ao 

escalão 1, da categoria de professor associado convidado, sem agregação, da Tabela 

Remuneratória do Regulamento de recrutamento e seleção de pessoal docente em regime de 

contrato individual de trabalho. 

 

Doutora Sibila Fernandes Magalhães Marques Moreira - 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 23.09.2013 e termo em 

22.07.2014, com direito à remuneração correspondente a 25% 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 15%, com efeitos a partir de 11.09.2013 e termo em 10.07.2014, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Szabolcs Sebestyén - 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 10.09.2013 e termo em 09.07.2014, 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 20%, com efeitos a partir de 11.09.2013 e termo em 
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10.07.2014, com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Vítor Manuel Vidal Santos - 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 01.09.2013 e termo em 30.06.2014, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Licenciado António Manuel Vilela Lousada Santos - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 04.03.2012, na categoria 

de Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 30.06.2014. 

 

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 30.06.2014. 

 

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 30.06.2014 e o regime de 

trabalho para 20%, com efeitos a partir de 01.07.2013, passando o interessado a auferir 20% 

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

 

Doutor Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes Falcão - Autorizada a alteração ao contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2010, na 

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

31.08.2014. 

 

PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Licenciado Pedro Viana Botelho – Autorizada a licença sem remuneração com efeitos a 

20.09.2013. 

 

Doutora Ana Cristina Narciso Fernandes Costa – Regresso à Instituição após período de 

equiparação a bolseiro sem vencimento com efeitos a 01.09.2013. 

 


