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CONTRATOS A TERMO RESOLUTIVO CERTO 

 

Na sequência dos resultados obtidos no concurso documental no âmbito do Contrato 

Programa, celebrado entre a FCT e UAc – Apoio Institucional (CP-CEECINST), levado 

a efeito nos termos legais, foi celebrado contrato de trabalho em funções publicas a termo 

resolutivo certo com Lisete Sousa Paiva pelo prazo de 1 ano, como Investigador Júnior 

com efeitos desde 1 de novembro de 2022, auferindo a remuneração base correspondente 

ao nível 33 da tabela remuneratória única. 

 

Na sequência do Acordo de Colaboração entre a Universidade dos Açores/IVAR e a 

Fundacion Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelos, foi celebrado contrato de 

trabalho em funções publicas a termo resolutivo certo com Maria Luísa de Melo Madeiras 

Pires Pereira , pelo prazo de 3 anos, como Técnica Superior com efeitos desde 2 de 

novembro de 2022, auferindo a remuneração base correspondente ao nível 26 da tabela 

remuneratória única. 

 

Na sequência dos resultados obtidos no concurso documental no âmbito do Contrato 

Programa, celebrado entre a FCT e UAc – Apoio Institucional levado a efeito nos termos 

legais, foi celebrado contrato de trabalho em funções publicas a termo resolutivo certo 

com Joana Barcelos e Ramos pelo prazo de 1 ano, como Investigadora Auxiliar com 

efeitos desde 14 de novembro de 2022, auferindo a remuneração base correspondente 

índice 195 do escalão 1 da respetiva categoria. 

 

Na sequência dos resultados obtidos no concurso documental no âmbito do Projeto 

UIDP/00643/2020 levado a efeito nos termos legais, foi celebrado contrato de trabalho 

em funções publicas a termo resolutivo certo com César Cristóvão Costa Andrade pelo 

prazo de 18 meses, como Investigador Júnior com efeitos desde 14 de novembro de 2022, 

auferindo a remuneração base correspondente ao nível 33 da tabela remuneratória única. 

 

Na sequência dos resultados obtidos no concurso documental no âmbito do Projeto 2021 

MICROALGAE IN IT, levado a efeito nos termos legais, foi celebrado contrato de 

trabalho em funções publicas a termo resolutivo certo com Vanessa Sofia Moreira da 

Costa pelo prazo de 1 ano, como Técnica Superior com efeitos desde 14 de novembro de 

2022, auferindo a remuneração base correspondente à 2.ª posição e ao nível 16 da tabela 

remuneratória única 

 

Na sequência dos resultados obtidos no concurso documental no âmbito do Projeto 2022 

MSP4BIO, levado a efeito nos termos legais, foi celebrado contrato de trabalho em 

funções publicas a termo resolutivo certo com Débora Gutierrez pelo prazo de 1 ano, 

como Técnica Superior com efeitos desde 1 de dezembro de 2022, auferindo a 
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remuneração base correspondente à 2.ª posição e ao nível 16 da tabela remuneratória 

única 

 

Na sequência dos resultados obtidos no concurso documental no âmbito do Projeto 

UIDP/00643/2020 levado a efeito nos termos legais, foi celebrado contrato de trabalho 

em funções publicas a termo resolutivo certo com Diana Paula Silva Linhares pelo prazo 

de 1 ano, como Investigador Júnior com efeitos desde 1 de janeiro de 2023, auferindo a 

remuneração base correspondente ao nível 33 da tabela remuneratória única. 

 

Na sequência dos resultados obtidos no concurso documental no âmbito do Contrato 

Programa, celebrado entre a FCT e UAc – Apoio Institucional levado a efeito nos termos 

legais, foi celebrado contrato de trabalho em funções publicas a termo resolutivo certo 

com Adriano Henrique Gonçalves Pimentel de 1 ano, como Investigador Auxiliar com 

efeitos desde 2 de janeiro de 2023, auferindo a remuneração base correspondente índice 

195 do escalão 1 da respetiva categoria. 

 

Na sequência dos resultados obtidos no concurso documental no âmbito do Projeto 

UIDP/00643/2020 levado a efeito nos termos legais, foi celebrado contrato de trabalho 

em funções publicas a termo resolutivo certo com Ricardo Alexandre Dias dos Santos 

Camarinho pelo prazo de 1 ano, como Investigador Júnior com efeitos desde 4 de janeiro 

de 2023, auferindo a remuneração base correspondente ao nível 33 da tabela 

remuneratória única 

 

 

 


