
 

 

 

 

Informação 

 

 

Nos termos da lei, torna-se pública a renovação dos contratos de trabalho em funções públicas na 

modalidade de contrato a termo resolutivo certo, dos docentes inframencionados, nos termos do 

disposto no n.º 4 do artigo 8.º-A do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto, com a redação 

dada pela Lei n.º 7/2010, de 13 de Maio, pelo período de 01 de Setembro de 2011 a 31 de Agosto 

de 2013: 

 - Adelina Maria Granado Andrês, na categoria de Equiparada a Assistente do 2.º Triénio, em 

regime de dedicação exclusiva, sendo remunerada pelo 1.º escalão, índice 140 da tabela 

remuneratória aplicável aos docentes do Ensino Superior Politécnico; 

 - César Fernando Moreira Coutinho, na categoria de Equiparado a Assistente do 2.º Triénio, em 

regime de tempo integral, sendo remunerado pelo 1.º escalão, índice 135 da tabela remuneratória 

aplicável aos docentes do Ensino Superior Politécnico; 

 - Susana Teixeira Pinto Gomes Neto, na categoria de Equiparada a Assistente do 1.º Triénio, em 

regime de dedicação exclusiva, sendo remunerada pelo 1.º escalão, índice 100 da tabela 

remuneratória aplicável aos docentes do Ensino Superior Politécnico; 

 - José Fernando Pereira Bordalo Maia, na categoria de Equiparado a Assistente do 2.º Triénio, em 

regime de dedicação exclusiva, sendo remunerado pelo 3.º escalão, índice 150 da tabela 

remuneratória aplicável aos docentes do Ensino Superior Politécnico; 



 

 

 - Maria Alexandra de Almeida Martins Fernandes Tanoeiro, na categoria de Equiparada a 

Assistente do 1.º Triénio, em regime de dedicação exclusiva, sendo remunerada pelo 1.º escalão, 

índice 100 da tabela remuneratória aplicável aos docentes do Ensino Superior Politécnico e; 

 - Paulo Filipe Teixeira de Aguiar, na categoria de Equiparado a Assistente do 2.º Triénio, em 

regime de tempo integral, sendo remunerado pelo 1.º escalão, índice 135 da tabela remuneratória 

aplicável aos docentes do Ensino Superior Politécnico. 

 

12 de Setembro de 2011 - A Técnica Superior, Rute Maria Monteiro Pereira Pacheco 

 


