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PESSOAL NÃO DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Sónia Maria Figueiredo Silva Oliveira – Autorizada a cedência de interesse público para os 

Serviços Sociais da Administração Pública com efeitos a 01.08.2012. 

 

PESSOAL DOCENTE CESSAÇÕES 
 

Licenciado José Pedro Martins de Matos – Cessação do contrato de trabalho em funções 

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

parcial a 59% com efeitos a 16.07.2012. 

 

Doutora Sandra de Sá Guerra Marques Pereira – Cessação do contrato de trabalho em 

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

de tempo parcial a 13% com efeitos a 31.07.2012. 

 

Doutora Marta Blanco Carrasco – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Profª Auxiliar Visitante, em regime de tempo parcial 

com efeitos a 31.07.2012. 

 

Doutor Manuel Serrano Ruiz-Calderón – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Prof. Auxiliar Visitante, em regime de tempo 

parcial com efeitos a 31.07.2012. 

 

Doutora Chiara Gemma Pusseti – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Profª Auxiliar Convidada, em regime de tempo parcial a 

20% com efeitos a 31.07.2012. 

 

Doutor Jorge Manuel Barreto Xavier – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas 

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

a 13% com efeitos a 31.07.2012 

 

Mestre Tânia Manuela Morais Loja Soares – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Profª Auxiliar Convidada, em regime de 

tempo parcial a 10% com efeitos a 31.07.2012. 

 

Doutora Cristina Maria Palma da Conceição – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Profª Auxiliar Convidada, em regime de 

tempo parcial a 39% com efeitos a 31.07.2012. 
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Doutora Susana Cláudia da Cruz Martins – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Profª Auxiliar Convidada, em regime de 

tempo parcial a 26% com efeitos a 31.07.2012. 

 

Doutor Paolo Silvio Favero – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, na categoria de Prof Auxiliar Convidado, em regime de tempo parcial a 21% 

com efeitos a 31.07.2012. 


