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Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 29.09.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de António José dos Santos Coelho, com a 

categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial de 30% , auferindo a remuneração de 328,35€, 

correspondente ao escalão 1, índice 100 pelo período de 01.09.2021 a 28.02.2022, para exercer funções na Escola 

Superior de Desporto e Lazer deste Instituto. 

29.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 15.11.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Bruno André Ferreira da Silva, com a 

categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de Exclusividade, auferindo a remuneração de 3037,22€, 

correspondente ao escalão 1, índice 185 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022, para exercer funções na Escola 

Superior de Desporto e Lazer deste Instituto. 

15.11.2021 - O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 03.09.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Carla Sofia Cerqueira Gonçalves, com a 

categoria de Professora Adjunta Convidada, em regime de Exclusividade , auferindo a remuneração de 3037,22€, 

correspondente ao escalão 1, índice 185 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022, para exercer funções na Escola 

Superior de Desporto e Lazer deste Instituto. 

03.09.2021 - O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 02.09.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de João Paulo Araújo Faria 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 de 

Desporto e Lazer deste Instituto. 

02.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 02.09.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de José Mário Barbosa da Cunha, com a 

categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial de 30% , auferindo a remuneração de 328,35€, 

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

Superior de Desporto e Lazer deste Instituto. 

02.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 02.09.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Manuel Joaquim Lopes 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 de Desporto e Lazer  deste Instituto. 

02.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 19.10.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Susana Rafaela Guimarães Martins com a 

categoria de Assistente Convidada, 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 de Desporto e Lazer  deste Instituto. 

19.10.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 
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Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 02.09.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Tiago Filipe Oliveira Fernandes Prieto, com 

a categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial de 30% , auferindo a remuneração de 328,35€, 

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

Superior de Desporto e Lazer deste Instituto. 

02.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 


