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DESPACHO Nº237/PRES/2021  

 

Por despacho da Sra. Vice-Presidente da ESEL, Professora Doutora Patricia Silva Pereira, de 9 

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

 

- Ana Maria Alves Póvoa Callado, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho 

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

de 01 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; 

 

- António Jorge Soares Antunes Nabais, Professor Adjunto 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 185, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Carmen Laurinda Branco Marmelo, 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; 

 

- Célia Sofia Barreiros Samico, 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; 

 



 

Serviços Centrais 

Avenida Professor Egas Moniz 

1600-190 LISBOA 

Tel.: 21 791 34 00 / Fax: 21 795 47 29 

Pólo Calouste Gulbenkian                                               

Tel.: 21 791 34 00 / Fax: 21 795 47 29  

 

Pólo Artur Ravara 

Tel.: 21 891 22 00 

 

- Delmira Maria Morais Pombo, 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 

59% do escalão 1, índice 100, constante do estatuto remuneratório do pessoal docente do 

Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Deolinda Cardoso do Espírito Santo Bernardo, Assistente Convidado, em regime de contrato 

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

parcial (45%), de 01 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; 

 

- Elsa Maria Mota de Oliveira Mourão, Assistente Convidado, em regime de contrato de 

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

parcial (50%), de 01 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; 

 

- Fernanda Maria Raminhos da Silva, 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; 

 

- Florinda Laura Ferreira Rodrigues Galinha de Sá, Professor Adjunto Convidado, em regime 

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

funções a tempo parcial (90%), de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo 

a remuneração correspondente a 90% do escalão 1, índice 185, constante do estatuto 

remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 
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- Helena Isabel Branco Marmelo, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (50%), 

de 01 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; 

 

- Helga Pedro Caeiro da Silva, Professor Coordenador Convidado, em regime de contrato de 

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

parcial (50%), de 01 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022, auferindo a remuneração 

correspondente a 50% do escalão 1, índice 220, constante do estatuto remuneratório do 

pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 

 

- Jordão Filipe dos Ramos Abreu, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (50%), 

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; 

 

- Lídia Susana Mendes Moutinho, Assistente Convidado, em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo e acumulação de funções a tempo parcial (50%), 

de 1 de outubro 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;  

 

- Miguel Rego Costa Soares de Oliveira, Professor Coordenador 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 220, constante do estatuto 

remuneratório do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico para esta categoria; 
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- Miriam Rodrigues Gonçalves de Almeida, Assistente Convidado, em regime de contrato de 

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

parcial (45%), de 01 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; 

 

- 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 

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; 

 

- Tiago Filipe Cardoso de Oliveira Casaleiro, Assistente Convidado, em regime de contrato de 

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

parcial (40%), de 01 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 por portal da ESEL) 

 

Lisboa, 6 de dezembro de 2021 

 

 

 

O Presidente da ESEL, 

 

(Professor Coordenador João Carlos Barreiros dos Santos) 

 


