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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 Alexandre Ulisses Fonseca de Almeida e 

Silva, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial de 50%, auferindo a 

remuneração de 1 012,40€, correspondente ao escalão 1, índice 185 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022 , para 

exercer funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

17.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

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 Pedro Vieira Tinta, 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 

Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

29.09.2021 - O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo de 23.09.2021, foi autorizada a renovação 

do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de António José Alves Antunes Viana, com a 

categoria de Professor adjunto Convidado, em regime de tempo parcial de 50% , auferindo a remuneração de 

1 012,40€ , correspondente ao escalão 1, índice 185 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022, para exercer funções 

na Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto deste Instituto. 

23.09.2021- 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 Carlos João da Rocha Teixeira, com a 

categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial de 20%, auferindo a remuneração de 404,96€, 

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

Superior de Tecnologia e Gestão 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 Célia Maria Martins Soares , 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 Tecnologia e Gestão 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 César Augusto Lima Mendes Vaz de Brito, 

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 Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

17.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do 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 Cláudia Roberta de Araújo Alves Pinto, com a categoria 

de Professora Adjunta Convidada, em regime integral, auferindo a remuneração de 2 024,81€, correspondente ao 

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

e Gestão deste Instituto. 

29.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 
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Por despacho do Presidente do Politécnico de Viana do Castelo de 21.10.2021, foi autorizada a renovação do contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Emanuel António Carvalhido Lomba 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 

Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

21.10.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do 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 Esmeralda Vieira de Oliveira com a categoria de 

Professora Adjunta Convidada, em regime de tempo parcial de 50%, auferindo a remuneração de 1 012,40€, 

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

Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

02.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Politécnico de Viana do Castelo de 20.09.2021, foi autorizada a renovação do contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Guiomar de Barros Pereira Rodrigues com a categoria 

de Assistente Convidada, em regime de tempo parcial de 40%, auferindo a remuneração de 437,80€, correspondente 

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

Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

20.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Politécnico de Viana do Castelo de 06.12.2021, foi autorizada a renovação do contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Hélder Filipe de Sousa Barbosa 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 Tecnologia 

e Gestão deste Instituto. 

06.12.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do 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 Isabel José da Costa Ribeiro Gonçalves com a categoria 

de Equiparada a Assistente do 2º Triénio, em regime de exclusividade, auferindo a remuneração de 2380,52€, 

correspondente ao escalão 2, índice 145 pelo período de 16.09.2021 a 15.09.2022, para exercer funções na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

17.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Politécnico de Viana do Castelo de 20.09.2021, foi autorizada a renovação do contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de João Carlos de Oliveira Lourenço Caldeira com a 

categoria de Assistente Convidado, em regime de tempo parcial de 30%, auferindo a remuneração de 443,27€, 

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

Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

 20.09.2021 - O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Politécnico de Viana do Castelo de 20.09.2021, foi autorizada a renovação do contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de João Carlos da Rocha e Cunha Monteiro com a categoria 

de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial de 20%, auferindo a remuneração de 404,96€, 

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

Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

20.09.2021 - O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 
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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  João Ferreira de Carvalho Castro Nunes, 

com a categoria de Equiparado a Assistente do 2º Triénio, em regime de exclusividade , auferindo a remuneração de 

2216,35€ , correspondente ao escalão 2, índice 135 pelo período de 16.09.2021 a 15.09.2022, para exercer funções 

na Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

17.09.2021- 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 Luís Filipe Guimarães Teófilo, 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 Tecnologia e Gestão 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 Madalena Prista Borges Dinis, com a 

categoria de Professora Adjunta Convidada, em regime de tempo parcial de 50%, auferindo a remuneração de 

1012,40 , correspondente ao escalão 1, índice 185 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022, para exercer funções na 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 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 Luís Fernandes Carvalho, 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 de Tecnologia e Gestão 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 Marco António dos Santos  Gaspar Rebelo, 

com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial de 50%, auferindo a remuneração de 

1012,40€ , correspondente ao escalão 1, índice 185 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022, para exercer funções 

na Escola Superior de Tecnologia e Gestão 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 Maria Carmen Pardo López, 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 Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

02.09.2021 - O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

 

Por despacho do Presidente do 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 Paula Maria das Dores Cheira com a categoria de 

Equiparada a Assistente do 2º Triénio, em regime de exclusividade, auferindo a remuneração de 2298,44€, 

correspondente ao escalão 3, índice 140 pelo período de 16.09.2021 a 15.09.2022, para exercer funções na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

17.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 
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Por despacho do Presidente do 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 Paulo Manuel Guerreiro Carrança 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 Tecnologia 

e Gestão 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 Paulo Alexandre Soares Enes Carneiro 

Vidinha, com a categoria de Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo integral, auferindo a remuneração 

de 2024,81€, correspondente ao escalão 1, índice 185 pelo período de 01.09.2021 a 31.08.2022, para exercer funções 

na Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

02.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do 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 Ricardo Alberto de Sá Castro Afonso 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 

Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

02.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Politécnico de Viana do Castelo de 06.12.2021, foi autorizada a renovação do contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Sónia Araújo Silva 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 Tecnologia e Gestão 

deste Instituto. 

06.12.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 

Por despacho do Presidente do Politécnico de Viana do Castelo de 06.12.2021, foi autorizada a renovação do contrato 

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, de Vítor Manuel da Silva Alves 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 Tecnologia 

e Gestão deste Instituto. 

06.12.2021- 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 Vítor Júlio da Silva e Sá, 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 

Tecnologia e Gestão deste Instituto. 

17.09.2021- O Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues 

 


