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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Rafael Alexandre Marques Braz - Autorizada a celebração de contrato de estágio profissional, 

com efeitos a partir de 01.10.2012 tendo duração de doze meses improrrogáveis, com direito a 

um subsídio de estágio de 503,06 Euros mensais.  

 

Mestre Lan Li - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a termo resolutivo 

certo, na categoria de Técnica Superior, com efeitos a partir de 15.10.2012, 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. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Licenciada Vanda Sofia Dias Simões - Autorizada a renovação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 03.10.2012 

e termo em 02.10.2013, encontrando-se posicionado para efeitos remuneratórios, na 1ª 

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

– IUL. 

 

Mestre Filipe João Pais Rodrigues - Autorizada a renovação do contrato individual de trabalho 

a termo resolutivo certo na categoria de Técnico Superior, com início em 03.10.2012 e termo 

em 02.10.2013, 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 Maria Jesus Real Garcia Bentes- Cessação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior no Gabinete de Apoio à Investigação, com 

efeitos a 01.10.2012. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 
 

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 10%, com efeitos a partir de 01.09.2012 e termo em 30.06.2013, 
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com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 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 parcial a 85%, com efeitos a partir de 15.10.2012 e termo em 31.08.2013, 

com direito à remuneração correspondente a 85% 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 01.09.2012 e termo em 31.01.2013, 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Joaquim Manuel Vicente 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 55%, com efeitos a partir de 01.09.2012 e termo em 

30.06.2013, com direito à remuneração correspondente a 55% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Maria do Carmo Garcia Fernandes 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 90%, com efeitos a partir de 01.09.2012 e 

termo em 21.07.2013, com direito à remuneração correspondente a 90% do escalão 1, índice 

140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciada Maria da Graça Nogueira e Eça da Fonseca Bastos - Autorizada a celebração do 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Leitor em 

regime de tempo parcial a 80%, com efeitos a partir de 01.09.2012 e termo em 30.06.2013, 

com direito à remuneração correspondente a 80% 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 01.10.2012 e termo em 

12.07.2013, com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 
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PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

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

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2008, na categoria de 

Assistente Convidado alterando a data do termo do contrato para 30.06.2013 e o regime de 

trabalho para 55%, passando a interessada a auferir 55% do escalão 1, índice 140 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 30.06.2013 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. 

 

Licenciado José Manuel Raposo Botelho - 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 30.06.2013 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 Rui Manuel Meireles dos Anjos Alpalhão- Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.09.2009, na categoria 

de Associado Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.01.2013 e o regime de 

trabalho para 55%, passando a interessada a auferir 55% do escalão 2, índice 230 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Tânia Rodrigues Pereira Ramos- Assistente autorizada a prorrogação, do contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo até à conclusão das provas de 

doutoramento, com efeitos a partir de 24.10.2012, com direito à remuneração 

correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE CESSAÇÕES 
 

Mestre Ana Lúcia Rosado Silva Barbosa – Cessação 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 15.10.2012. 
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PESSOAL DOCENTE – OUTRAS SITUAÇÕES 
 

Doutor Jorge Manuel Barreto Xavier – Suspensão do prazo do contrato, por ter sido nomeado 

Secretário de Estado da Cultura com efeitos a 26.10.2012 

 


