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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 
 

Licenciada Patrícia Vanessa Duarte Mateus - Autorizada a celebração de contrato de estágio 

profissional, com efeitos a partir de 08.10.2012 tendo duração de 12 meses improrrogáveis, 

com direito a um subsídio de estágio de 980 Euros mensais.  

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 

 

Licenciado Miguel Nuno de Almeida Alves Agostinho - Cessação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo, na categoria de Consultor, com efeitos a 01.01.2013. 

 

Licenciada Maria João Malheiro Filgueiras Rauch - Cessação do contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo, na categoria de Consultor, com efeitos a 01.01.2013. 

 

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 25%, com efeitos a partir de 01.10.2012 e 

termo em 31.01.2013, com direito à remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre David Manuel de Sousa Rodrigues - 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 17.12.2012 e termo em 16.01.2013, com 

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

remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Michael Walter Bauer - Autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Catedrático Visitante em regime 

de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 26.11.2012 e termo em 26.04.2013, com 

direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 285 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

PESSOAL DOCENTE – RENOVAÇÕES 
 

Doutor António Henrique Barbosa Pereira de Almeida - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2011, na categoria 
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de Professor Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 30.06.2013 e o 

regime de trabalho para 30%, com efeitos a partir de 01.09.2012, passando o interessado a 

auferir 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutora Helena Cristina Caeiro Botelho- Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

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

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

trabalho para 75%, com efeitos a partir de 10.12.2012, passando o interessado a auferir 75% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado José Soares da Silva Neves - 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 o regime de trabalho para 25%, com efeitos a partir de 

01.12.2012, passando o interessado a auferir 25% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários. 

 

Licenciado Paulo José Fernandes Pedroso - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 01.10.2007, na categoria de Professor 

Auxiliar Convidado alterando a data do termo do contrato para 31.08.2014 e o regime de 

trabalho para 50%, com efeitos a partir de 01.10.2012, passando o interessado a auferir 50% 

do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 


