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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 

 

Mestre Sara Martins Gomes - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 07.02.2011 e 

termo em 06.05.2013, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, 

nível remuneratório 11A, da carreira de Técnico Superior 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 NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 

Ana Cristina Rodrigues Rocha – Cessação do contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, na categoria de Assistente Operacional, com efeitos a 03.02.2011. 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 

Doutor Pedro Adão e Silva Cardoso Pereira - Autorizada a celebração de 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 01.02.2011 e termo em 31.01.2012, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

Doutor João Manuel Grossinho Sebastião - Autorizada a celebração de 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 01.02.2011 e termo em 31.01.2012, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

Doutora Marta dos Santos Nogueira Gonçalves - Autorizada a celebração de 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 10.02.2011 e termo em 

09.08.2011, com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários.  

Doutor Paolo Sílvio Favero - Autorizada a celebração de 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 10.12.2010 e termo em 09.12.2011, com direito à 

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

docentes universitários.  

Mestre José Pedro Martins de Matos - Autorizada a celebração de 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 partir de 10.02.2011 e termo em 09.08.2011, com direito à 



                              FEVEREIRO 

 ����

 

2 
 

remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários.  

Doutora Rita Maria Espanha Pires Chave Torrado da Silva - Autorizada a celebração de 

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 10.02.2011 e 

termo em 09.02.2012, com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 

195 da tabela de remunerações dos docentes universitários.  

Doutora Cristina Maria Paixão de Sousa - Autorizada a celebração de contrato de trabalho em 

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

regime de tempo parcial a 20%, com efeitos a partir de 10.02.2011 e termo em 09.08.2011, 

com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

Doutor Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães - Autorizada a celebração de contrato 

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

Catedrático Convidado em regime de tempo parcial a 50%, com efeitos a partir de 01.02.2011 

e termo em 31.01.2012, com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 2, índice 

300 da tabela de remunerações dos docentes universitários.  

Mestre David Walter Figueira Jardim - Autorizada a celebração de 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 partir de 01.02.2011 e termo em 31.07.2011, com direito à 

remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários.  

Doutor Aristides Isidoro Ferreira - Autorizada a celebração de contrato de trabalho individual 

de trabalho a termo resolutivo incerto, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em 

regime de tempo integral, com efeitos a partir de 01.02.2011, com direito à remuneração 

correspondente ao 1º escalão da tabela remuneratória anexa ao Regulamento de 

recrutamento e selecção de pessoal docente em regime de contrato individual de trabalho. 

Doutor Renato Telo de Freitas Barbosa Pereira - Autorizada a celebração de 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 15.02.2011 e termo em 14.08.2011, 

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

remunerações dos docentes universitários.  

Doutora Elsa Beatriz Padilla - Autorizada a celebração de 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 10.02.2011 e termo em 09.02.2012, com direito à 

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

docentes universitários.  
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Doutora Elizabeth Claire Collins - Autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções 

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

tempo parcial a 20%, com efeitos a partir de 10.02.2011 e termo em 09.08.2011, com direito à 

remuneração correspondente a 20% 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 de tempo parcial a 0%, com efeitos a partir de 10.02.2011 e termo em 10.08.2011. com 

direito à remuneração correspondente a 0% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

Doutor Thomas Wolfgang Schubert - Autorizada a celebração de 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 10.02.2011 e termo em 09.08.2011, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

Doutora Ana Rita Taborda Monteiro Guerra - Autorizada a celebração de 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 10.02.2011 e termo em 09.08.2011, 

com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

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 de tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 10.02.2011 e termo em 

09.08.2011, com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários.  

Doutor Mauro Bianchi - Autorizada a celebração de 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 10.02.2011 e termo em 09.08.2011, com direito à 

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

docentes universitários.  

Mestre Paulo Guilherme Soares de Oliveira - Autorizada a celebração de 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 10.02.2011 e termo em 09.08.2011, com 

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

remunerações dos docentes universitários.  

Mestre David Manuel de Sousa Rodrigues - Autorizada a celebração de 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 partir de 01.02.2011 e termo em 31.07.2011, com 
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direito à remuneração correspondente a 40% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

Licenciado José Miguel Morais de Azevedo Rodrigues - Autorizada a celebração de 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 11.02.2011 e termo em 

10.02.2012, com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 140 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários.  

Mestre Ana Isabel Dias Lopes - Autorizada a celebração de 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 15.02.2011 e termo em 14.08.2011, com direito à 

remuneração correspondente a 50% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários.  

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 

Licenciado Américo Fernando Brás Carlos – Cessação do contrato individual de trabalho a 

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

parcial a 40%, com efeitos a 01.02.2011. 

Mestre Susana Marina da Silva Cardoso - Cessação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime tempo integral, com efeitos 

a 01.02.2011. 

Licenciado Pedro Miguel da Costa Soares Perfeito – Cessação do contrato individual de 

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

parcial a 30%, com efeitos a 01.02.2011. 

Licenciado Bruno Miguel Saraiva Duarte Cal – Cessação do contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Monitor em regime de tempo integral, com 

efeitos a 01.02.2011. 

Mestre João Filipe Marques da 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 01.02.2011. 

Mestre Jorge Miguel Dias Afonso – Cessação do contrato individual de trabalho a termo 

resolutivo certo, na categoria de Assistente Convidado em regime de tempo parcial a 40%, 

com efeitos a 01.02.2011. 

Licenciada Nancy Verónica Morgado Diniz – 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 01.01.2011. 

 


