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DESPACHO Nº 245/PRES/2022  

 

Por despacho da Sra. Vice-Presidente da ESEL, Professora Doutora Patrícia Silva Pereira, de 19 

de agosto de 2022, foi autorizada a seguinte contratação do pessoal docente desta Escola: 

 

 

- Ana Margarida Brito da Silva, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (45%), de 

19 de setembro de 2022 a 05 de fevereiro de 2023, auferindo a remuneração correspondente 

a 45% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

 

- Cláudia Margarida de Almeida Calças, Assistente Convidado, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo 

parcial (40%), de 19 de setembro de 2022 a 05 de fevereiro de 2023, auferindo a remuneração 

correspondente a 40% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

 

- Inês Cristina Parrinha Serôdio, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (45%), de 

19 de setembro de 2022 a 05 de fevereiro de 2023, auferindo a remuneração correspondente 

a 45% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

 

- João Tiago da Silva Martins Fortunato, Assistente Convidado, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo 

parcial (40%), de 19 de setembro de 2022 a 05 de fevereiro de 2023, auferindo a remuneração 

correspondente a 40% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 
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- Márcia Leandra Ferreira Santos, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (45%), 

de 19 de setembro de 2022 a 05 de fevereiro de 2023, auferindo a remuneração 

correspondente a 45% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

 

- Rui Miguel Teixeira Gomes, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (45%), de 

19 de setembro de 2022 a 05 de fevereiro de 2023, auferindo a remuneração correspondente 

a 45% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

 

- Vanessa Alexandra Henriques Silva, Assistente Convidado, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo 

parcial (45%), de 19 de setembro de 2022 a 05 de fevereiro de 2023, auferindo a remuneração 

correspondente a 45% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria. 

 

 

(Publique-se no portal da ESEL) 

 

 

 

O Presidente da ESEL, 

 

 

 

 

(Professor Coordenador João Carlos Barreiros dos Santos) 


		2022-09-19T11:45:59+0100
	[Assinatura Qualificada] João Carlos Barreiros dos Santos




