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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Mestre Ana Filipa Antunes Pinho- Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo, na categoria de Técnica Superior, com efeitos a partir de 01.06.2012, 

com direito à remuneração correspondente à 5ª posição remuneratória, nível remuneratório 

27A, 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. 

 

Thiago de Oliveira Feitosa- Autorizada a celebração de contrato de estágio profissional, com 

efeitos a partir de 17.07.2012 tendo duração de 12 meses improrrogáveis, com direito a um 

subsídio de estágio de 500 Euros mensais. 

 

Licenciada Ana Filipa Vera Alves- Autorizada a celebração de contrato de estágio profissional, 

com efeitos a partir de 18.07.2012 tendo duração de 4 meses improrrogáveis, com direito a 

um subsídio de estágio de 600 Euros mensais.  

 

Licenciada Sara Raquel Costa Antão- Autorizada a celebração de contrato de estágio 

profissional, com efeitos a partir de 18.07.2012 tendo duração de 4 meses improrrogáveis, 

com direito a um subsídio de estágio de 600 Euros mensais.  

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Doutor José Maria Leon Perez- 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 01.02.2012 e termo em 31.01.2013, com direito à 

remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE CESSAÇÕES 
 

Doutor Tobias Schumacher– Cessação do contrato individual de trabalho a termo resolutivo 

incerto, na categoria de Investigador Auxiliar, com efeitos a 01.07.2012. 

 

Doutora Catherine Bernadette Yvonne Moury – Cessação do contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo incerto, na categoria de Investigador Auxiliar, com efeitos a 01.07.2012. 

 

Doutora Christa Beate Seibt– Cessação do contrato individual de trabalho a termo resolutivo 

incerto, na categoria de Investigador Auxiliar, com efeitos a 01.08.2012. 
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PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Mestre Maria Manuela Brito Reis- Autorizada a renovação do contrato de trabalho em 

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

exclusividade, com efeitos a partir de 05.05.2012 e termo a 31.08.201, com direito à 

remuneração correspondente ao escalão 3, índice 155 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários. 

 


