
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua redação atual, e na sequência dos despachos do Sr. Diretor do IHMT, de 
30/01/2015, de 19/02/2015 e de 21/02/2015, respetivamente, solicita-se a seguinte 
publicitação na página eletrónica deste Instituto, em IHMT>Instrumentos de 
Gestão>Informações>Div. De Gestão de Recursos Humanos> Publicação das modalidades de 
vinculação, lista CTFP a termo resolutivo certo e incerto: 
 
Mestre Ana Catarina Rodrigues Alves – autorizada a renovação de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, com a categoria de Técnica Superior, pelo período de 
um ano, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2015, auferindo pela remuneração 
correspondente entre a 2.ª e a 3.ª posição remuneratória da categoria de Técnico Superior e 
entre os níveis remuneratórios 15 e 19 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que 
exercem funções públicas, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro. 
 
Celeste Rosalina Pereira de Figueiredo – autorizada a renovação de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, com a categoria de Coordenadora Técnica, pelo 
período de um ano, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2015, auferindo pela remuneração 
correspondente entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória da categoria de Coordenador Técnico 
e entre os níveis remuneratórios 14 e 17 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que 
exercem funções públicas, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro. 
 
Doutora Maria Cláudia Gomes dos Santos Rodrigues da Conceição – autorizada a renovação do 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como Professora Auxiliar 
Convidada, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de um ano, com efeitos a 1 de março 
de 2015, auferindo a remuneração correspondente ao índice 195, escalão 1, da tabela salarial 
dos docentes universitários. 
 
Doutor João José Inácio Silva – autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, com a categoria de Professor Auxiliar Convidado, em regime 
de tempo parcial (30%), pelo prazo de um ano, com efeitos a 1 de fevereiro de 2015, auferindo 
pela remuneração correspondente ao índice 195, escalão 1, da Tabela Salarial da Carreira de 
Docente Universitário, sem exclusividade. 
 
 



Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de fevereiro, e na sequência do despacho do Sr. Diretor do IHMT, de 16/05/2014, 
publicita-se a lista de contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
ou incerto, bem como as respetivas renovações: 

 
Por despacho do Sr. Diretor do IHMT, de 12 de maio de 2014, no uso de competência 

delegada pelo Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, através do Despacho n.º 

13180/2013, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 199, de 15 de outubro de 

2013:   

Doutor Luís Manuel Varandas – autorizada a renovação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, como Professor Auxiliar Convidado, em regime 

de tempo parcial (30%), pelo período de um ano, com efeitos a 16 de julho de 2014, 

auferindo a remuneração correspondente ao índice 210, escalão 2, da tabela salarial dos 

docentes universitários. 

 

Doutora Anne-Mieke Irène Vandamme – autorizada a renovação do contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo, como Professora Catedrática Convidada, sem 

remuneração, pelo período de um ano, com efeitos a 1 de fevereiro de 2014. 

 

Doutor Mohsin Mahomed Sidat – autorizada a renovação do contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo, como Professor Associado Convidado, sem 

remuneração, pelo período de um ano, com efeitos a 1 de dezembro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de fevereiro, publicita-se a lista de contratos de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo ou incerto, bem como as respetivas 
renovações: 

 
 Doutor Gilles Dussault – contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, por 1 ano, celebrado em 22.06.2006; por despacho 
do  Senhor  Diretor  do  Instituto  de  Higiene  e  Medicina  Tropical,  de 
01.08.2011,  autorizada  a  renovação,  com  efeitos  a  03.07.2011,  do 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
Professor Catedrático Convidado, em regime de dedicação exclusiva, até 
31.08.2014, auferindo a remuneração correspondente ao índice 300, 
escalão 2, da Tabela Salarial dos Docentes Universitários. 

 
 Doutor Willem Julien Gabriel Marie Van Lerberghe – contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, por 1 ano, 
celebrado  em  14.02.2013;  por  despacho  do  Senhor  Reitor  da 
Universidade Nova de Lisboa, de 20.11.2012, autorizada a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
Professor  Catedrático  Convidado,  em  regime  de  dedicação  exclusiva, 
pelo   período   de   1   ano,   com   efeitos   a   01.01.2013,   auferindo   a 
remuneração correspondente ao índice 285, escalão 1, da Tabela Salarial 
dos Docentes Universitários. 

 
 Doutor Mohsin Mahomed Sidat – contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, por 1 ano, sem remuneração, celebrado 
em 15.11.2012; por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de 
Lisboa, de 07.12.2012, autorizada a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como Professor Associado 
Convidado do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, sem remuneração, 
pelo período de 1 ano, com efeitos a 01.12 2012. 

 
 Doutor Luís Miguel Velez Lapão – contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, por 1 ano, celebrado em 13.01.2009; 
por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 
21.12.2012, autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, como Professor Auxiliar Convidado, em 
regime de dedicação exclusiva, pelo período de 1 ano, com efeitos a 
01.12.2012, auferindo a remuneração correspondente ao índice 195, 
escalão 1, da Tabela Salarial dos Docentes Universitários. 

 
  Doutora Maria Cláudia Gomes dos Santos Rodrigues da Conceição – 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, por 1 
ano, celebrado em 01.03.2013; por despacho do Senhor Reitor da 
Universidade Nova de Lisboa, de 21.12.2012, autorizada a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
Professora Auxiliar Convidada, em regime de dedicação exclusiva, pelo 



período de 1 ano, com efeitos a 01.03.2013, auferindo a remuneração 
correspondente  ao  índice  195,  escalão  1,  da  Tabela  Salarial  dos 
Docentes Universitários. 

 
  Doutor  Luís  Manuel  Varandas  –  contrato  de  trabalho  em  funções 

públicas a termo resolutivo certo, por 5 anos, celebrado em 10.07.2007; 
por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 
22.06.2012, autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, como Professor Auxiliar Convidado, em 
regime  de  tempo  parcial,  pelo  período  de  1  ano,  com  efeitos  a 
16.07.2012, auferindo a remuneração correspondente ao índice 210, 
escalão 2, da Tabela Salarial dos Docentes Universitários. 

 
  Doutor Kamal Mansinho – contrato de trabalho em funções públicas a 

termo  resolutivo  certo,  por  5  anos,  celebrado  em  12.04.2005;  por 
despacho do Senhor Diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 
de  10.05.2010,  autorizada  a  renovação  do  contrato  de  trabalho  em 
funções públicas a termo resolutivo certo, como Professor Auxiliar 
Convidado, em regime de tempo parcial (40%), com efeitos a 13.04.2010 
e até 03.08.2014, auferindo a remuneração correspondente  ao índice 
230, escalão 3, da Tabela Salarial dos Docentes Universitários. 

 
  Doutor Jaime Manuel Simões Nina – contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, por 5 anos, celebrado em 11.04.2005; 
por despacho do Senhor Diretor do Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical, de 10.05.2010, autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como Professor Auxiliar 
Convidado, em regime de tempo parcial (40%), por 5 anos, com efeitos a 
14.03.2009, auferindo a remuneração correspondente ao índice 230, 
escalão 3, da Tabela Salarial dos Docentes Universitários. 

 

 
 

  Doutor Filomeno de Jesus Pires Coelho Fortes – contrato de trabalho 
em funções   públicas   a   termo   resolutivo   certo,   por   1   ano,   sem 
remuneração, celebrado em 02.07.2012; por despacho do Senhor Reitor 
da Universidade Nova de Lisboa, de 13.08.2012, autorizada a celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
como Professor Auxiliar Convidado do Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical,  sem  remuneração,  pelo  período  de  1  ano,  com  efeitos  a 
02.07.2012. 

 
  Doutor  João  Borges  da  Costa  –  contrato  de  trabalho  em  funções 

públicas a termo resolutivo certo, por 1 ano, sem remuneração, celebrado 
em 28.01.2011; autorizada a renovação do contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, como Professor Auxiliar 
Convidado do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, sem remuneração, 
pelo período de 1 ano, com efeitos a 01.02.2013. 



 

 Doutor João Alexandre Guarita da Silva Rodrigues – contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, por 1 ano, 
celebrado  em  10.01.2008;  por  despacho  do  Senhor  Reitor  da 
Universidade Nova de Lisboa, de 17.07.2009, autorizada a renovação do 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, por 2 
anos, na  categoria  de  Investigador  Auxiliar  Convidado,  com  efeitos a 
01.10.2009, auferindo a remuneração base correspondente ao escalão 1, 
índice 195, da Tabela Salarial da Carreira de Investigação, com 
exclusividade. 

 
  Doutora Ana Júlia Pinto Fonseca Sieuve Afonso – contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo incerto celebrado em 13.07.2009; 
por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 
24.06.2009, autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo incerto, na categoria de Investigadora Auxiliar 
Convidada, com efeitos a 14.07.2009, auferindo a remuneração base 
correspondente ao escalão 1, índice 195, da Tabela Salarial da Carreira 
de Investigação, com exclusividade. 

 
  Doutor  Fernando  Sérgio  Rodrigues  Ribeiro  Teles  –  contrato  de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto celebrado em 
12.06.2009; por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de 
Lisboa, de 24.06.2009, autorizada a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo incerto, na categoria de 
Investigador Auxiliar Convidado, com efeitos a 01.07.2009, auferindo a 
remuneração base correspondente ao escalão 1, índice 195, da Tabela 
Salarial da Carreira de Investigação, com exclusividade. 

 
 Doutor Giuliano Russo – contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo incerto celebrado em 09.06.2009; por despacho do 
Senhor   Reitor   da   Universidade   Nova   de   Lisboa,   de   24.06.2009, 
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo incerto, na categoria de Investigador Auxiliar Convidado, 
com efeitos a 01.09.2009, auferindo a remuneração base correspondente 
ao escalão 1, índice 195, da Tabela Salarial da Carreira de Investigação, 
com exclusividade. 

 
 Doutora Ana Paula Martins dos Reis Arez – contrato de trabalho em 

funções  públicas  a  termo  resolutivo  certo,  por  1  ano,  celebrado  em 
01.01.2012; por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de 
Lisboa, de 17.12.2012, autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como Investigadora Auxiliar 
Convidada,  com  efeitos  a  01.01.2013,  com  a  remuneração 
correspondente ao 1.º escalão, índice 195, da Tabela Salarial da Carreira 
de Investigação Científica. 



 Doutora Sónia Chavarria Alves Ferreira Centeno Lima – contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, por 1 ano, 
celebrado  em  01.01.2012;  por  despacho  do  Senhor  Reitor  da 
Universidade Nova de Lisboa, de 17.12.2012, autorizada a renovação do 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, como 
Investigadora Auxiliar Convidada, com efeitos a 1 de janeiro de 2013, com 
a remuneração correspondente ao 1.º escalão, índice 195, da Tabela 
Salarial da Carreira de Investigação Científica. 

 
 Doutora Claudia Istrate – contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, por 1 ano, celebrado em 01.01.2012; por despacho 
do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de 17.12.2012, 
autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas a 
termo  resolutivo  certo,  como  Investigadora  Auxiliar  Convidada,  com 
efeitos a 01.01.2013, com a remuneração correspondente ao 1.º escalão, 
índice 195, da Tabela Salarial da Carreira de Investigação Científica. 

 
  Doutor Marcelo de Sousa da Silva – contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo, por 1 ano, celebrado em 27.12.2012; 
por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova  de Lisboa, de 
21.12.2012, autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, por 1 ano, na categoria de Investigador 
Auxiliar Convidado, com efeitos a 01.01.2013, auferindo a remuneração 
base correspondente ao escalão 1, índice 195, da Tabela Salarial da 
Carreira de Investigação, com exclusividade. 

 
  Doutora  Carla  Alexandra  Soares  Maia  –  contrato  de  trabalho  em 

funções públicas a termo resolutivo certo, por 17 meses, celebrado em 
24.04.2012; por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de 
Lisboa, de 13.04.2012, autorizada a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como Técnica Superior, 
com efeitos a 01.05.2012, com a remuneração correspondente à 6.ª 
posição  remuneratória  e  ao  nível  remuneratório  31  da  tabela 
remuneratória única. 

 
  Mestre  Ana  Catarina  Rodrigues  Alves  –  contrato  de  trabalho  em 

funções  públicas  a  termo  resolutivo  certo,  por  1  ano,  celebrado  em 
01.01.2012; por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de 
Lisboa, de 17.12.2012, autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como Técnica Superior, 
com efeitos a 01.01.2013, com a remuneração correspondente à posição 
remuneratória entre a 2.ª e 3.ª e o nível remuneratório entre o 15 e 19 da 
tabela remuneratória única. 

 
  Licenciada  Sofia  Maria  Briz  Simões  Muller  Assis  dos  Santos  – 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, por 5 
anos,  celebrado  em  25.07.2007;  por  despacho  do  Senhor  Reitor  da 



Universidade Nova de Lisboa, de 24.05.2012, autorizada a renovação do 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, por 1 
ano, na categoria de Técnica Superior, com efeitos a 01.09.2012, com a 
remuneração correspondente à remuneratória entre a 4.ª e 5.ª e o nível 
remuneratório entre o 23 e 27 da tabela remuneratória única. 

 
  Licenciado Roberto Filipe Domingos Pereira – contrato de trabalho em 

funções  públicas  a  termo  resolutivo  certo,  por  5  anos,  celebrado  em 
30.07.2007; por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de 
Lisboa, de 24.05.2012, autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, por 1 ano, na categoria de 
Técnico Superior, com efeitos a 01.08.2012, com a remuneração 
correspondente à remuneratória entre a 2.ª e 3.ª e o nível remuneratório 
entre o 15 e 19 da tabela remuneratória única. 

 
  Licenciado Nuno César Cardoso Carrelo – contrato de trabalho em 

funções  públicas  a  termo  resolutivo  certo,  por  5  anos,  celebrado  em 
30.07.2007; por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de 
Lisboa, de 24.05.2012, autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, por 1 ano, na categoria de 
Técnico Superior, com efeitos a 01.08.2012, com a remuneração 
correspondente à remuneratória entre a 2.ª e 3.ª e o nível remuneratório 
entre o 15 e 19 da tabela remuneratória única. 

 
  Bacharel Ana Luísa Batista da Trindade – contrato de trabalho em 

funções  públicas  a  termo  resolutivo  certo,  por  1  ano,  celebrado  em 
27.01.2011; por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de 
Lisboa, de 08.01.2013, autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, por 8 meses, na categoria 
de Técnica Superior, com efeitos a 15.02.2013, com a remuneração 
correspondente à 3.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 19 
da tabela remuneratória única. 

 
  Celeste  Rosalina  Pereira  de  Figueiredo  –  contrato  de  trabalho  em 

funções  públicas  a  termo  resolutivo  certo,  por  1  ano,  celebrado  em 
01.01.2012; por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de 
Lisboa, de 17.12.2012, autorizada a renovação do contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, como Coordenadora 
Técnica, com efeitos a 01.01.2013, com a remuneração correspondente à 
posição remuneratória entre a 1.ª e 2.ª e o nível remuneratório entre o 14 
e 15 da tabela remuneratória única. 
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