
 

 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE 
 

Por despacho de 29.07.2011, do Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, foi autorizada 

a renovação do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, para 

exercício de funções docentes, com: 

- João Paulo Gonçalves da Silva Mendes – Equiparado a Assistente do 2º triénio, regime de 

tempo integral (100%), com exclusividade, a partir de 01.09.2011 e término em 31.08.2013. 

 

Por despacho de 12.08.2011, do Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, foram 

autorizadas as renovações do contratos de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo 

certo, para exercício de funções docentes, com: 

- Anne Claude Daniéle Studer – Equiparado a Professor Adjunto, regime de tempo completo e 

exclusividade, a partir de 01.09.2011, pelo biénio de 2012/2013; 

- Luis Carlos Loures – Equiparado a Assistente do 1º Triénio, regime de tempo integral, a partir 

de 17.08.2011 e término em 16 de Fevereiro de 2012 

 

Por despacho de 29.09.2011, do Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, foram 

autorizadas as renovações dos seguintes contratos de trabalho em funções públicas, a termo 

resolutivo certo, para exercício de funções docentes, com: 

- Abel de Jesus Sequeira Matroca – Equiparado a Assistente do 1º Triénio, regime de tempo 

parcial (20%), com efeitos a partir de 01.09.2011 e término em 29.02.2012; 

- Adelaide João Cardoso Marques Proença – Equiparada a Assistente do 2º Triénio, a partir de 

01.10.2011 e término em 30.09.2013; 

- Aida Maria Quintino de Oliveira Barradas – Equiparado a Assistente do 2º Triénio, regime de  

tempo parcial (50%), com início em 01.09.2011 e término em 29.02.2012; 

- Ângela Filipa Ribeiro do Couto e Victor Abreu Assunção – Assistentes Convidados, regime 

de tempo parcial (50%), com início em 17.09.2011 e término em 29.12.2012; 

- Carlos Alberto Pinto Santana – Equiparado a Assistente do 1º Triénio, regime de tempo 

parcial (50%), com início em 02.10.2011 e término em 29.02.2012; 

- Carlos Manuel de Abreu e Silva Correia Dias – Assistente Convidado, regime de tempo 

parcial (50%), com início em 02.10.2011 e término em 29.02.2012; 

- Cátia Sofia Pinheiro Serralha – Assistente Convidado, regime de tempo parcial (59%), com 

início em 17.09.2011 e término em 29.02.2012; 

- Eva Maria Marques Milheiro, Cláudia Liz de Castro Pacheco Barradas e Susana Maria Maia 

Porto – Equiparados a Professor Adjunto, regime de tempo completo e exclusividade, a partir 

de 01.10.2011 e término em 30.09.2013;   

- João Carlos Dinis Candeias e Luzia Maria Valente Nabais – Assistentes Convidados, regime 

de tempo parcial (40%), com início em 01.09.2011 e término em 29.02.2012; 

- José Ricardo do Amaral Paulo – Assistente Convidado, regime de tempo parcial (40%), com 

efeitos a partir de 01.10.2011 e término em 29.02.2012; 

- Maria Rita Perdigão Velez – Assistente Convidado, regime de tempo parcial (40%), com 

efeitos a partir de 15 de Setembro de 2011 e término em 29.02.2012; 

- Miguel André Telo de Arriaga e Sofia Maria Borba Roque – Equiparados a Assistente do 2º 

Triénio, regime de tempo integral (100%), com exclusividade, a partir de 01.09.2011 e término 

em 29.02.2012; 

- Miguel da Gama Minas – Equiparado a Assistente do 1º triénio, regime de tempo integral, 

com exclusividade, a partir de 16.09.2011 e término em 29.02.2012;  



 

 

 

 

- Sérgio Simão Antunes de Carvalho – Professor Adjunto Convidado, regime de tempo parcial 

(40%), a partir de 01.09.2011 e término em 29.02.2012; 

- Susana Barreto Saraiva Dias – Equiparado a Professor Adjunto, regime de tempo parcial 

(60%), a partir de 01.09.2011 e término em 29.02.2012; 

- Teresa de Jesus Farinha Marques – Assistente Convidado, regime de tempo parcial (55%), a 

partir de 17.09.2011 e término em 29.02.2012; 

-Vitor Miguel Monteiro Lima – Equiparado a Professor Adjunto, regime de tempo completo e 

exclusividade, a partir de 01.11.2011 e término em 31.10.2013. 

 

Por despacho de 10.10.2011, do Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, foram 

autorizadas as renovações dos seguintes contratos de trabalho em funções públicas, a termo 

resolutivo certo, para exercício de funções docentes, com: 

- Maria Madalena Cordeiro Ferreira Roquette – Assistente Convidado, regime de tempo parcial 

(50%), a partir de 20.10.2011 e término em 29.02.2012; 

- Patrícia Carmona Pina Pires – Assistente Convidado, regime de tempo parcial (50%), a partir 

de 01.11.2011 e término em 29.02.2012. 

 

Por despacho de 14.10.2011, do Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, foram 

autorizadas as renovações dos seguintes contratos de trabalho em funções públicas, a termo 

resolutivo certo, para exercício de funções docentes, com: 

- Ana Isabel Santos Fino – Equiparado a Assistente do 1º Triénio, regime de tempo integral, 

sem exclusividade, a partir de 01.10.2011 e término em 29.02.2012; 

- Antero de Figueiredo Marques Teixeira – Equiparado a Professor Adjunto, regime de tempo 

parcial (20%), a partir de 01.10.2011 e término em 29.02.2012; 

- António Fernando de Sousa Santos Traguil – Equiparado a Assistente do 2º Triénio, regime 

de tempo parcial (30%), a partir de 01.10.2011 e término em 29.02.2012; 

- Arsénio da Gama Vieira – Equiparado a Professor Adjunto, regime de tempo parcial (30%), 

sem exclusividade, a partir de 01.10.2011 e término em 29.02.2012; 

- Carla Lopes Dias, João Fernando dos Santos Fradinho Duarte de Oliveira, Maria da Piedade 

Gonçalves Lopes Alves, Maria Del Rosário Leal Bonmati e Nuno Miguel Chuva Vasco – 

Professores Adjunto Convidados, regime de tempo completo e exclusividade, a partir de 

01.10.2011 e término em 29.02.2012; 

- Félix Ferreira Bernardo e Maria José Rodrigues Corte Real Alegria Martins – Equiparados a 

Assistente do 2º Triénio, regime de tempo parcial (50%), a partir de 01.10.2011 e término em 

29.02.2012; 

- Gonçalo Alexandre Diabinho Saldanha – Assistente Convidado, regime de tempo parcial 

(59%), a partir de 01.10.2011 e término em 29.02.2012; 

- Jorge Miguel Calha Rainho Machado, Luís Filipe de Almeida Vintém, Mafalda Sofia Tavares 

Gomes de Almeida e Lopo José Pizarro de Sampaio e Melo – Equiparados a Assistente do 2º 

Triénio, regime de tempo integral e exclusividade, a partir de 01.10.2011 e término em 

29.02.2012; 

- Luis Miguel Leitão da Silva – Equiparado a Assistente do 2º Triénio, regime de tempo parcial 

(60%), a partir de 01.10.2011 e término em 29.02.2012; 

- Paulo Jorge Martins Moreira – Equiparado a Assistente do 1º Triénio, regime de tempo 

parcial (60%), sem exclusividade, a partir de 01.10.2011 e término em 29.02.2012; 

 

16.01.2012, O Administrador, José Manuel Gomes 

 



 

  
 


