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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 

 

Mestre Ana Maria Saudade e Silva Lopes Ortigão Sampaio - Autorizada a celebração de 

contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, na categoria de Assessor, com 

efeitos a partir de 21.02.2011, com direito à remuneração correspondente à 12ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 67A, da carreira de Assessor 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. 

 

Mestre Susana Maria Duarte Fonseca - Autorizada a celebração de contrato individual de 

trabalho a termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 1 

de Março de 2011 e termo em 31 de Maio de 2012, com direito à remuneração 

correspondente a 60% da 3ª posição remuneratória, nível remuneratório 19A, da carreira de 

Técnico Superior prevista no Regulamento Interno de Recrutamento e Selecção de Pessoal Não 

Docente e Não Investigador em Regime de Contrato Individual de Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

Licenciada Ana Sofia Antunes Mateus Mendes - Autorizada a celebração de contrato 

individual de trabalho a termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos 

a partir de 3 de Março de 2011 e termo em 2 de Março de 2012, com direito à remuneração 

correspondente à 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 11A, da carreira de Técnico 

Superior prevista no Regulamento Interno de Recrutamento e Selecção de Pessoal Não 

Docente e Não Investigador em Regime de Contrato Individual de Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

Licenciado Ivo Gomes de Oliveira Branco - Autorizada a celebração de contrato individual de 

trabalho por tempo indeterminado, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 

01.04.2011, com direito à remuneração correspondente à 5ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 27A, 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. 

 

Licenciada Anastasiya Nanivska - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo certo, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a partir de 21 de Março 

de 2011 e termo em 20 de Março de 2012, com direito à remuneração correspondente à 2ª 

posição remuneratória, nível remuneratório 15A, da carreira de Técnico Superior prevista no 

Regulamento Interno de Recrutamento e Selecção de Pessoal Não Docente e Não Investigador 

em Regime de Contrato Individual de Trabalho do ISCTE-IUL. 

 

Licenciada Ana Filipa dos Reis Cordeiro Ângelo - Autorizada a celebração de contrato de 

prestação de serviços com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2011 e termo em 31 de Janeiro 
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de 2012, com direito à retribuição mensal no valor de 1.000€ (mil euros), sujeito às taxas 

aplicáveis e isento de IVA. 

 

PESSOAL DOCENTE – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Doutora Mariana Sá Correia Leite de Almeida – Autorizada a alteração ao contrato individual 

de trabalho a termo resolutivo certo na categoria de Professor Auxiliar Convidado, celebrado 

em 18.11.2009, passando a tempo parcial a 30% com efeitos a 1.03.2011 e termo em 

31.08.2011, com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

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

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

30.06.2009, passando ao regime de tempo parcial a 50% com efeitos a 1.09.2010 e termo em 

31.08.2011, com direito à remuneração correspondente a 50% do escalão 2, índice 145 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE – CESSAÇÕES 

Licenciado Rui Miguel Dória Nóbrega da Costa Pinto – Cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo incerto, na categoria de Técnico Superior, com efeitos a 

01.02.2011. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 

Doutora Sibila Fernandes Magalhães Marques Moreira – Cessação do contrato de trabalho 

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

regime de tempo parcial a 40%, com efeitos a 01.03.2011. 

Licenciado Paulo Alexandre Oliveira de Sousa Marques – Cessação do 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 23.03.2011. 

 


