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Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 17.09.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de José Pedro Bravo Antunes Azevedo, com 

a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial de 50% , auferindo a remuneração de 738,78€, 

correspondente ao escalão 2, índice 135 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022, para exercer funções na Escola 

Superior Agrária deste Instituto. 

17.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 17.09.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Manuel José Torres Sousa da Cunha, com 

a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial de 20% , auferindo a remuneração de 218,90€, 

correspondente ao escalão 1, índice 100 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022, para exercer funções na Escola 

Superior Agrária deste Instituto. 

17.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 15.10.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Renata D`Arc Coura, com a categoria de 

Assistente Convidada, em regime de tempo parcial de 20% , auferindo a remuneração de 218,90€ correspondente ao 

escalão 1, índice 100 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022, para exercer funções na Escola Superior Agrária deste 

Instituto. 

15.10.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 17.09.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Ricardo Alves Mendanha, com a categoria 

de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial de 50%, auferindo a remuneração de 738,78 €, correspondente 

ao escalão 2, índice 135 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022, para exercer funções na Escola Superior Agrária 

deste Instituto. 

17.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 15.10.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Sérgio Bruno de Araújo Gonçalves da Costa, 

com a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial de 50% , auferindo a remuneração de 547,25€, 

correspondente ao escalão 1, índice 100 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022, para exercer funções na Escola 

Superior Agrária deste Instituto. 

15.10.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 


