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PESSOAL NÃO DOCENTE – ADMISSÕES 

 

Ana Cristina Fialho dos Santos Reis - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

12.09.2011, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 5A, da carreira de Assistente Técnico 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. 

 

Marisa Marques Rodrigues - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a partir de 01.10.2011, 

com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 

5A, da carreira de Assistente Técnico 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 Sónia Belmira Cruz Alves - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

08.09.2011, com direito à remuneração correspondente à 2ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 7A, da carreira de Assistente Técnico 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 Vanda Sofia Dias Simões - Autorizada a celebração de contrato individual de 

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

03.10.2011 e termo em 02.10.2012, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição 

remuneratória, nível remuneratório 11A, da carreira de Técnico Superior previsto no 

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

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

 

Licenciada Marina Alexandra Ventura Gomes - Autorizada a celebração de contrato individual 

de trabalho em comissão de serviço pelo período de 3 anos, para o cargo de Coordenadora da 

Unidade Flexível de Gestão de Apoios Institucionais, com efeitos a partir de 03.10.2011, com 

direito à remuneração correspondente à 3ª posição remuneratória do dirigente intermédio de 

grau 2 previsto no Regulamento para os cargos de direcção intermédia do ISCTE-IUL. 

 

Luís Filipe Pereira Brazão - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho por 

tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico, com efeitos a partir de 01.09.2011, 

com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível remuneratório 

5A, da carreira de Assistente Técnico 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. 
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Miguel Eduardo Paes Dâmaso de Morais - Autorizada a celebração de contrato individual de 

trabalho por tempo indeterminado, na categoria de Assistente Operacional, com efeitos a 

partir de 01.09.2011, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, 

nível remuneratório 1A, da carreira de Assistente Operacional 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. 

 

Hélder José Figueiredo Ferreira - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho 

por tempo indeterminado, na categoria de Assistente Operacional, com efeitos a partir de 

01.09.2011, com direito à remuneração correspondente à 1ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 1A, da carreira de Assistente Operacional 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 

Licenciado Rui Manuel Nogueira Fernandes Lomelino de Freitas- Cessação da comissão de 

serviço, no cargo de Coordenador do Gabinete de Comunicação e Imagem, com efeitos a 

22.10.2011. 

 

PESSOAL DOCENTE – ADMISSÕES 

 

Licenciado António José Godinho Barata Espírito Santo - Autorizada a celebração de contrato 

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

Convidado em regime tempo parcial a 24%, com efeitos a partir de 20.09.2011 e termo em 

31.01.2012, com direito à remuneração correspondente a 24% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários.  

Doutor Jorge Manuel Barreto Xavier - Autorizada a celebração de contrato de trabalho em 

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

regime tempo parcial a 13%, com efeitos a partir de 23.09.2011 e termo em 31.07.2012, com 

direito à remuneração correspondente a 13% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

Doutora Maria Clara Martins Barata - Autorizada a celebração de contrato de trabalho em 

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

regime tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 17.10.2011 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 Tânia Manuela de Morais Loja Soares - Autorizada a celebração de contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, na categoria de Professor Auxiliar 
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Convidado em regime tempo parcial a 10%, com efeitos a partir de 10.10.2011 e termo em 

31.07.2012, com direito à remuneração correspondente a 10% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários.  

Doutora Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves - Autorizada a celebração de contrato de 

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

Convidado em regime tempo parcial a 23%, com efeitos a partir de 19.09.2011 e termo em 

31.01.2012. Não aufere remuneração por se encontrar em acumulação de funções com o 

cargo de vereadora na Câmara Municipal de Lisboa. 

Doutora Sandra de Sá Guerra Marques Pereira - Autorizada a celebração de contrato de 

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

Convidado em regime tempo parcial a 13%, com efeitos a partir de 21.10.2011 e termo em 

31.07.2012, com direito à remuneração correspondente a 13% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários.  

Doutora Susana Cláudia da Cruz Martins - Autorizada a celebração de contrato de trabalho em 

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

regime tempo parcial a 26%, com efeitos a partir de 23.09.2011 e termo em 31.07.2012, com 

direito à remuneração correspondente a 26% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

Doutora Cristina Maria Palma da Conceição - Autorizada a celebração de contrato de trabalho 

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

regime tempo parcial a 39%, com efeitos a partir de 23.09.2011 e termo em 31.07.2012, com 

direito à remuneração correspondente a 39% do escalão 1, índice 195 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

Doutora Sibila Fernandes Magalhães Marques Moreira - Autorizada a celebração de contrato 

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

Convidado em regime tempo parcial a 30%, com efeitos a partir de 03.10.2011 e termo em 

31.08.2012, com direito à remuneração correspondente a 30% do escalão 1, índice 195 da 

tabela de remunerações dos docentes universitários.  

Doutora Monika Irena Turyna - Autorizada a celebração de contrato individual de trabalho a 

termo resolutivo incerto, na categoria de Professor Auxiliar Convidado em regime de 

dedicação exclusiva, com efeitos a partir de 13.09.2011, com direito à remuneração 

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

Recrutamento e Selecção do Pessoal Docente em Regime de Contrato Individual de Trabalho. 

Mestre João Wengorovius Ferro Meneses - 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 14%, com efeitos a partir de 20.09.2011 e termo em 31.01.2012, com 

direito à remuneração correspondente a 14% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  
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Mestre Miguel Jorge da Cruz Lage - 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 28%, com efeitos a partir de 12.09.2011 e termo em 31.01.2012, com direito à 

remuneração correspondente a 28% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários.  

Mestre Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo- 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 43%, com efeitos a partir de 19.09.2011 e termo em 31.08.2012, 

com direito à remuneração correspondente a 43% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

Licenciado Abel José da Cruz Camelo- 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 42%, com efeitos a partir de 12.09.2011 e termo em 31.08.2012, com direito à 

remuneração correspondente a 42% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos 

docentes universitários.  

Mestre Paulo Alexandre Oliveira de Sousa Marques- 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 28.09.2011 e termo em 31.08.2012, 

com direito à remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

Licenciada Maria do Carmo Garcia Fernandes de Carvalho- Autorizada a celebração de 

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 27.09.2011 e termo em 31.08.2012, 

com direito à remuneração correspondente a 80% 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 de 

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

regime de tempo parcial a 60%, com efeitos a partir de 28.09.2011 e termo em 31.08.2012, 

com direito à remuneração correspondente a 60% do escalão 1, índice 140 da tabela de 

remunerações dos docentes universitários.  

 

PESSOAL DOCENTE – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

Licenciada Maria do Rosário Costa e Silva Veiga - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 13.12.2007, alterando a 

data do termo do contrato para 31.08.2014 e o regime de trabalho para 59%, passando o 

interessado a auferir 59% do escalão 3, índice 155 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 
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Doutor Guilherme Matos de Sousa Nunes - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 29.07.2010, alterando a data do 

termo do contrato para 31.08.2012 e o regime de trabalho para 27%, passando o interessado a 

auferir 27% do escalão 3, índice 230 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre Rui Pedro Soares Ferreira - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 13.09.2010, alterando a data do termo do 

contrato para 31.08.2012 e o regime de trabalho para 26%, passando o interessado a auferir 

26% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Mestre José Pedro Martins de Matos - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.02.2011, alterando a data do 

termo do contrato para 31.01.2012 e o regime de trabalho para 24%, passando o interessado a 

auferir 24% do escalão 1, índice 140 da tabela de remunerações dos docentes universitários. 

 

Doutor Mauro Rómulo Ferreira de Oliveira Nunes - Autorizada a alteração ao contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.09.2010, alterando a 

data do termo do contrato para 31.01.2012 e o regime de trabalho para 58%, passando o 

interessado a auferir 58% do escalão 1, índice 195 da tabela de remunerações dos docentes 

universitários. 

 

Doutora Maria Augusta Duarte Gaspar - Autorizada a alteração ao contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, celebrado em 10.12.2010, alterando a data do 

termo do contrato para 31.08.2012. 

 

PESSOAL DOCENTE – CESSAÇÕES 

 

Doutora Mariana Sá Correia Leite de Almeida – Cessação do contrato individual de trabalho a 

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

parcial a 30%, com efeitos a 18.11.2011. 

Mestre João Manuel Martins Monteiro – 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 16.10.2011. 

Licenciado António Albino Pires de Andrade – Cessação do 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 16.10.2011. 


