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Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 01 de fevereiro de 2016: 
 

 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre ANA CRISTINA RESENDES DUTRA para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 30% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre ANA MARGARIDA FRIAS FURTADO SILVA para exercer 
as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 50% da remuneração, por 
5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Licenciada ANA MARIA VIEIRA FERREIRA para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 55% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Licenciada ANDREIA MICAELA DE SÁ PACHECO HENRIQUES 
MARQUES para exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 
55% da remuneração, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de 
julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado ANDRÉ SOUSA MARTINS LARANJINHA para 
exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 40% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 
2016. 

 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Licenciada BLANCA MARTIN CALERO MEDRANO para exercer 
as funções de Leitora a tempo integral, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro 
cessando a 10 de julho de 2016. 

 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Licenciada CELINA MARIA COUTO VALE para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 55%, por 5 meses, com inicio 
a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Doutora CÁTIA BENEDETTI para exercer as funções de Leitora a 
tempo parcial, com 30%, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de 
julho de 2016. 
 
 



 
UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre CLÁUDIA FRAZÃO GARCIA SOARES FAIAS para 
exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 30% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 
2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre FERNANDO JOSÉ FAGUNDES MATOS para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 30% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Licenciada ISILDA CRISTINA GOMES FLOR para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 30% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi  autorizada a celebração do  contrato de  trabalho  em  funções públicas  a  termo 
resolutivo certo da Licenciada JOANA SALSA GUARDA para exercer as funções de 
Assistente Convidado a tempo parcial, com 55% da remuneração, por 5 meses, com 
inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do licenciado JOHN MANUEL SILVA para exercer as funções de 
Assistente Convidado a tempo parcial, com 50% da remuneração, por 5 meses, com 
inicio a 11 fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado LUÍS FRANCISCO VASCONCELOS FRANCO 
GOMES MENESES para exercer as funções de Assistente Convidado a tempo 
parcial, com 55% da remuneração, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro 
cessando a 10 de julho de 2016. 

 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Doutora MARIA LUÍSA DA SILVA ROCHA para exercer as 
funções de Professor Auxiliar Convidado a tempo parcial, com 50% da remuneração, 
por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Licenciada MARTA LUÍSA TRINDADE GONÇALVES para 
exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 30% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 
2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Doutora MÓNICA MARIA SERPA CABRAL para exercer as 
funções de Professora Auxiliar Convidada a tempo parcial, com 50% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 
2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre NATACHA MARIA RAPOSO MACHADO para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
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Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre PAULO ALEXANDRE LUÍS BOTELHO MONIZ para 
exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 30% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 
2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre PEDRO CHAVES DE FARIA E CASTRO para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 50% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado RICARDO NUNO VIEGAS SILVEIRA DUTRA para 
exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 55% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 
2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre RUBEN MOTA CORDEIRO para exercer as funções de 
Assistente Convidado a tempo parcial, com 30% da remuneração, por 5 meses, com 
inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre SOFIA ALEXANDRA CARREIRO MENDES DE 
FERREIRA para exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 
50% da remuneração, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de 
julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Licenciada SUSANA MARGARIDA AZEVEDO ALVES 
BERNARDO para exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 
20% da remuneração, por 5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de 
julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre VÃNIA CRISTINA BENEVIDES CORDEIRO para exercer 
as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 30% da remuneração, por 
5 meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
 
Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 10 de fevereiro de 2016: 
 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado REINALDO GABRIEL FARIA MORAIS para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 30% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
 
Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 11 de março de 2016: 
 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Licenciada ISABEL MARIA COELHO DA SILVA para exercer as 
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funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 30% da remuneração, por 4 
meses, com inicio a 11 de março cessando a 10 de julho de 2016. 

 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre ARTURO MONTALVO GARCIA para exercer as funções 
de Assistente Convidado a tempo parcial, com 30% da remuneração, por 4 meses, 
com inicio a 11 de março cessando a 10 de julho de 2016. 
 
 
Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 01 de fevereiro de 2016: 
 
 
Foi autorizada a celebração do acordo de colaboração para a prestação do serviço 
docente do Mestre ADRIANO HENRIQUE GONÇALVES PIMENTEL para exercer as 
funções de Assistente Convidado, pelo período de 5 meses, com início a 11 de 
fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do acordo de colaboração para a prestação do serviço 
docente do Doutor CARLOS ALBERTO DA COSTA RIBEIRO para exercer as 
funções de Professor Auxiliar Convidado com Agregação, pelo período de 5 meses, 
com início a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do acordo de colaboração para a prestação do serviço 
docente do Mestre MARCO ANTÓNIO LINHARES DA ROSA para exercer as 
funções de Assistente Convidado, pelo período de 5 meses, com início a 11 de 
fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do acordo de colaboração para a prestação do serviço 
docente da Doutora PILAR SOUSA LIMA DAMIÃO MEDEIROS para exercer as 
funções de Professora Auxiliar Convidada, pelo período de 5 meses, com início a 11 
de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do acordo de colaboração para a prestação do serviço 
docente da Doutora RITA ALEXANDRA ÁVILA MELO DA SILVA MARQUES para 
exercer as funções de Professora Auxiliar Convidada, pelo período de 5 meses, com 
início a 11 de fevereiro cessando a 10 de julho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração do acordo de colaboração para a prestação do serviço 
docente do Doutor RUI TIAGO FERNANDO MARQUES para exercer as funções de 
Professor Auxiliar Convidado, pelo período de 5 meses, com início a 11 de fevereiro 
cessando a 10 de julho de 2016. 
 
 
Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 10 de fevereiro de 2016: 
 
 
Foi autorizada a celebração de uma adenda ao contrato a termo resolutivo certo, 
celebrado a 24 de setembro de 2015 com o Mestre DAVID MIGUEL RIBEIRO 
MAURÍCIO BEDO, para exercer as funções de Assistente Convidado a tempo 
parcial, passando a auferir 50% da remuneração, com efeitos a partir de 01 de 
fevereiro de 2016 até 30 de junho de 2016. 
 
 
Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 11 de março de 2016: 
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Foi autorizada a celebração de uma adenda ao contrato a termo resolutivo certo, 
celebrado a 24 de setembro de 2015 com o Licenciado JOSÉ LUÍS FERREIRA 
ROCHA PONTES, para exercer as funções de Assistente Convidado a tempo 
parcial, passando a auferir 40% da remuneração, com efeitos a partir de 11 de março 
de 2016 até 30 de junho de 2016. 
 
Foi autorizada a celebração de uma adenda ao contrato a termo resolutivo certo, 
celebrado a 11 de fevereiro de 2016 com o Licenciado NUNO MIGUEL DE 
MEDEIROS FERREIRA DA SILVA COUTO, para exercer as funções de Assistente 
Convidado a tempo parcial, passando a auferir 55% da remuneração, com efeitos a 
partir de 11 de março de 2016 até 30 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


