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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

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

trabalho a termo certo, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a partir de 20.02.2012 

e termo em 19.02.2013, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 5A, da carreira de Assistente Técnico previsto no 

Regulamento Interno de Recrutamento e Selecção de Pessoal Não Docente e Não Investigador 

em Regime de Contrato Individual de Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

Engenheiro Miguel Nuno de Almeida Alves Agostinho - Autorizada a celebração de contrato 

individual de trabalho a termo certo, na categoria de Consultor, com efeitos a partir de 

01.02.2012 e termo em 31 de Dezembro de 2012, com direito à remuneração correspondente 

à 10ª posição remuneratória, nível remuneratório 59A, da carreira de Consultor previsto no 

Regulamento Interno de Recrutamento e Selecção de Pessoal Não Docente e Não Investigador 

em Regime de Contrato Individual de Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

 

PESSOAL DOCENTE – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 

 

Doutora Chiara Gemma Pusseti - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.12.2010, na categoria de Professora 

Auxiliar Convidada alterando a data do termo do contrato para 31.07.2012 e o regime de 

trabalho para 20%, passando a interessada a auferir 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado José Pedro Martins de Matos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.02.2011, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 30.06.2012 e o regime de 

trabalho para 25%, passando o interessado a auferir 25% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.02.2011, na categoria 

de Professor Catedrático Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.07.2012. 
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PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Doutor Goffredo Baldovino Giovanni Adinolfi- Autorizada a celebração de contrato de 

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

Convidado em regime tempo parcial a 35%, com efeitos a partir de 01.02.2012 e termo em 

30.06.2012, com direito à remuneração correspondente a 35% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Raquel Marta e Silva - Autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções 

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

tempo integral, com efeitos a partir de 01.02.2012 e termo em 31.08.2013, com direito à 

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

docentes universitários. 

 

Doutor Ricardo Filipe Pinto Borges Rodrigues- Autorizada a celebração de contrato de 

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

Convidado em regime tempo parcial a 75%, com efeitos a partir de 01.02.2012 e termo em 

30.06.2012, com direito à remuneração correspondente a 75% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

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

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

regime tempo parcial a 25%, com efeitos a partir de 01.02.2012 e termo em 30.06.2012, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Isabel Rita Soromenho Silva Santos Sequeira- Autorizada a celebração de contrato de 

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

em regime tempo parcial a 50%, com efeitos a partir de 01.02.2012 e termo em 30.06.2012, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

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

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

regime de 0%, com efeitos a partir de 01.02.2012 e termo em 31.07.2012. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 
 

Francisco Maria Loureiro Vilarinho Pires – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor em regime de tempo parcial a 40%, 

com efeitos a 31.01.2012. 
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Mestre Luís Carlos da Silva Martins – Cessação 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 31.01.2012. 

 

Mestre Tânia Sofia Rodrigues Ribeiro – Cessação 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 31.01.2012. 

 

Mestre Natacha Alves Cabral – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo parcial a 36%, 

com efeitos a 31.01.2012. 

 

Mestre João Filipe Marques Costa – Cessação 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 31.01.2012. 

 

Doutora Joana Fonseca França Azevedo – Cessação 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 31.01.2012. 

 

Mestre Florinda Maria Carreira Neto Matos – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial a 17%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

Licenciado Pedro Nuno de Sá Bernardo Henrique Casquinha – Cessação do contrato de 

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

Convidado em regime de tempo parcial a 26%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

Mestre David Walter Figueira Jardim – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

28%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

Mestre José Soares da Silva Neves – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

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

parcial a 28%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

Mestre Miguel Jorge da Cruz Lage – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

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

28%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

Licenciado Sérgio Paulo Reis Vieira – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

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

44%, com efeitos a 31.01.2012. 
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Licenciado Alcides Emanuel da Silva Martins – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

tempo parcial a 24%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

Mestre António José Godinho Barata Espírito Santo – Cessação do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 24%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

Mestre David Manuel de Sousa Rodrigues – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial a 54%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

Doutor João José da Silva Pissarra – 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 31.01.2012. 

 

Mestre João Wengorovius Ferro Meneses – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial a 14%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

Mestre Jennifer Lee McCaslin – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

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

34%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

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 a 34%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

Licenciado Sérgio Paulo de Jesus Moreira – Cessação 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 31.01.2012. 

 

Doutor Mauro Rómulo Ferreira de Oliveira Nunes – Cessação do contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 58%, com efeitos a 31.01.2012. 

 

Doutor João Manuel Grossinho Sebastião – Cessação 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 15.01.2012. 
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Doutor João Manuel Vilas Boas da Silva – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar Convidado com efeitos a 

04.01.2012. 

 

Doutora Rita Maria Espanha Pires Chaves Torrado da Silva – Cessação 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 05.02.2012. 

 

 


