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DESPACHO Nº234/PRES/2021  

 

Por despacho da Sra. Vice-Presidente da ESEL, Professora Doutora Patricia Silva Pereira, de 3 

de agosto de 2021,  foi autorizada a seguinte contratação do pessoal docente desta Escola: 

 

- Ana Filomena Romeira de Jesus Amaro, Professor Adjunto Convidado, em regime de contrato 

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

parcial (25%), de 15 de setembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, auferindo a remuneração 

correspondente a 25% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Ana Inês de Almeida Frade, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em 

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

1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, 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; 

 

- Ana Rita Cardoso Pedrosa, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (40%), de 

1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, 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; 

 

- Catarina Alexandra de Oliveira Barroso, Professor Adjunto Convidado, em regime de 

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

a tempo parcial (22%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a 

remuneração correspondente a 22% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto 

remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

-  Daniel Filipe Monteiro Rei, Professor Adjunto Convidado, em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (21%), 
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de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração correspondente 

a 21% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Eduardo Filipe Calado Carneiro e Machado, Professor Adjunto Convidado, em regime de 

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

a tempo parcial (20%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a 

remuneração correspondente a 20% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto 

remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Inês Isabel Fernandes Bártolo, Professor Adjunto Convidado, em regime de contrato de 

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

parcial (43%), de 15 de setembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, auferindo a remuneração 

correspondente a 43% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Joana Rita de Sousa Pinto, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (35%), de 

1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração correspondente a 

35% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

-  Jorge Manuel Rodrigues Fernandes, Professor Adjunto Convidado, em regime de contrato 

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

parcial (21%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração 

correspondente a 21% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

-  Lúcia Maria Veiga Bacalhau, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (43%), de 
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9 de outubro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração correspondente a 

43% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

-  Luís Filipe Mendes Reis de Almeida, Professor Adjunto Convidado, em regime de contrato 

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

parcial (19%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração 

correspondente a 19% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

-  Manuel Bragança Pereira, Professor Adjunto Convidado, em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (35%), 

de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração correspondente 

a 35% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Mara Cristina de Sousa Freitas, Professor Adjunto Convidado, em regime de contrato de 

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

parcial (43%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração 

correspondente a 43% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Maria de Lurdes Tavares Clemente, Professor Coordenador Convidado, em regime de 

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

a tempo parcial (25%), de 15 de setembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, auferindo a 

remuneração correspondente a 25% do escalão 1, índice 220, constante do estatuto 

remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

-  Marlene da Conceição Camacho Alves Freire, Professor Adjunto Convidado, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções 
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a tempo parcial (17%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a 

remuneração correspondente a 17% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto 

remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Rui Filipe Costa Guerreiro, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (40%), de 

1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, 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; 

 

- Sandra Margarida Simões Fernandes, Professor Adjunto Convidado, em regime de contrato 

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

parcial (17%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração 

correspondente a 17% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Sandra Raquel Ferreira dos Santos Monteiro, Assistente Convidado, em regime de contrato 

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

parcial (40%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, 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. 

 

(Publique-se no portal da ESEL) 

 

Lisboa, 6 de dezembro de 2021 

 

O Presidente da ESEL, 

 

(Professor Coordenador João Carlos Barreiros dos Santos) 

 


