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DESPACHO Nº235/PRES/2021  

 

Por despacho da Sra. Vice-Presidente da ESEL, Professora Doutora Patricia Silva Pereira, de 4 

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

 

- Cláudia Marina da Silva Guerreiro, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (30%), 

de 01 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração correspondente 

a 30% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Joana Rita Guarda da Venda Rodrigues, Professor Adjunto Convidado, em regime de contrato 

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

parcial (80%), de 01 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração 

correspondente a 80% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- José Manuel da Silva Faria, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (30%), de 

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

30% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Joana Elvira de Abreu Alves Portela, Assistente Convidado, em regime de contrato de 

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

parcial (25%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração 

correspondente a 25% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 
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- Gisela Mosca Teixeira, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (59%), de 01 de 

setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração correspondente a 59% 

do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do Ensino 

Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Mara Sofia Inácio Pereira Guerreiro, Professor Coordenador Convidado, em regime de 

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

a tempo parcial (80%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a 

remuneração correspondente a 80% do escalão 1, índice 220, constante do estatuto 

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

 

- Maria Clara da Silva Oliveira Monteiro, Assistente Convidado, em regime de contrato de 

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

parcial (30%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração 

correspondente a 30% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Natália Alves Rodrigues, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (30%), de 

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

30% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria 

 

- Paula Maria Sequeira Pereira Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (30%), de 

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

30% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 
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- Tiago Filipe Rodrigues do Nascimento, Assistente Convidado, em regime de contrato de 

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

parcial (59%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração 

correspondente a 50% 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) 

 


