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Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 10 de setembro de 2018: 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre JOHN JOSEPH STARKEY para exercer as funções de 
Leitor, por 1 ano, com inicio a 1 de setembro de 2018 e cessando a 31 de agosto de 
2019. 
 
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 
Leitor, por 1 ano, com inicio a 1 de setembro de 2018 e cessando a 31 de agosto de 
2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Licenciada KATHLEEN JUDITH MUNDELL DE CALADO para 
exercer as funções de Leitora, por 1 ano, com inicio a 1 de setembro de 2018 e 
cessando a 31 de agosto de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado VAMBERTO HENRIQUES ÁVILA FREITAS para 
exercer as funções de Leitor, por 1 ano, com inicio a 1 de setembro de 2018 e 
cessando a 31 de agosto de 2019. 

 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Doutor AIRIDAS DAPKEVICIUS para exercer as funções de 
Professor Adjunto a tempo parcial, com 5% da remuneração, por 1 ano, com inicio a 
1 de setembro de 2018 e cessando a 31 de agosto de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Doutora ANA MARIA FRIAS FURTADO SILVA para exercer as 
funções de Professora Auxiliar a tempo parcial, com 30% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
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 Convidada a tempo parcial, com 45% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 

 
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 30% da remuneração, por 
5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 

 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre ANDREA MICAELA DE SÁ PACHECO HENRIQUE 
MARQUES para exercer as funções de Assistente Convidada a tempo parcial, com 
55% da remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando 
a 9 de fevereiro de 2019. 
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Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre BRUNO MANUEL AGUIAR BORGES para exercer as 
funções de Assistente Convidada a tempo parcial, com 10% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 

 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre CÁRMEN VITÓRIA BRANCO GAUDÊNCIO para exercer 
as funções de Assistente Convidada a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 
5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre CATARINA ISABEL GOULART FERNANDES PEREIRA 
para exercer as funções de Assistente Convidada a tempo parcial, com 5% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019. 
 
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 Convidada a tempo parcial, com 40% da remuneração, por 5 meses, 
com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
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 Convidada a tempo parcial, com 45% da remuneração, por 
5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre DÉBORA DA SILVA CARVALHO para exercer as funções 
de Assistente Convidada a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 5 meses, 
com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre DORA CRISTINA RIBEIRO CABETE DE NORONHA 
RODRIGUES para exercer as funções de Assistente Convidada a tempo parcial, com 
20% da remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando 
a 9 de fevereiro de 2019. 
 
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 20% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado FRANCISCO AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS 
para exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 20% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019. 
 
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 Convidada a tempo parcial, com 40% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
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Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre GISELA FILIPA PAULOS BAPTISTA GASPAR para exercer 
as funções de Assistente Convidada a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 
5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre GUALTER FERNANDES MARTINS CÂMARA para exercer 
as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 
5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
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 
funções de Assistente Convidada a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre JOSÉ AVELINO ROCHA DOS SANTOS para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre JOSÉ EDUARDO FERREIRA TOSTE para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado JOSÉ LUÍS PEREIRA ROCHA FONTES para exercer 
as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 
5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado LUÍS FRANCISCO VASCONCELOS FRANCO GOMES 
MENEZES para exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 
50% da remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando 
a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado LUÍS MANUEL MARTINS TRISTÃO para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 10% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado LUÍS PAULO PONTES FERRAZ PINHEIRO para 
exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 10% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre MARIA ALICE DE OLIVEIRA MATOS MARTINS para 
exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 20% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019. 
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Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Licenciada MARIA DA ANUNCIAÇÃO GIL CORREIA DE MELO 
para exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 20% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Doutora MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA TAVARES para 
exercer as funções de Professora Auxiliar Convidada a tempo parcial, com 45% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Doutora MARIA LUÍSA SILVA ROCHA para exercer as funções de 
Professora Auxiliar Convidada a tempo parcial, com 35% da remuneração, por 6 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 31 de março de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre MARIA RITA MEDEIROS ANDRADE MEDEIROS para 
exercer as funções de Assistente Convidada a tempo parcial, com 20% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019. 
 
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 Convidada a tempo parcial, com 5% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre N’ZINGA KATIAMELA MACHADO DE OLIVEIRA para 
exercer as funções de Assistente Convidada a tempo parcial, com 20% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre PAULO ALEXNADRE LUÍS BOTELHO MONIZ para exercer 
as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 
5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Doutora PILAR SOUSA LIMA DAMIÃO MEDEIROS para exercer 
as funções de Professora Auxiliar Convidada a tempo parcial, com 55% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Doutora RITA LÚCIO CARMO DE ALMEIDA para exercer as 
funções de Professora Auxiliar Convidada a tempo parcial, com 20% da remuneração, 
por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 
2019. 
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Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Doutor RÚBEN MOTA CORDEIRO para exercer as funções de 
Professor Auxiliar Convidado a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 5 meses, 
com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado RUI MANUEL SILVA GUEDES DE OLIVEIRA AMEN 
para exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 20% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Licenciado RUI MIGUEL CARDOSO MONIZ para exercer as 
funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 5 
meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 

 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Doutor RUI TIAGO FERNANDES MARQUES para exercer as 
funções de Professor Auxiliar Convidado a tempo parcial, com 45% da remuneração, 
por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 
2019. 
 
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 Convidada a tempo parcial, com 15% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019. 
 
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 Convidada a tempo parcial, com 10% da 
remuneração, por 5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de 
fevereiro de 2019 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre VÂNIA CRISTINA BENEVIDES CORDEIRO para exercer 
as funções de Assistente Convidada a tempo parcial, com 20% da remuneração, por 
5 meses, com inicio a 10 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Foi autorizada a celebração do acordo de colaboração para a prestação do serviço 
docente do Mestre MARCO ANTÓNIO LINHARES ROSA para exercer as funções de 
Assistente Convidado, pelo período de 5 meses, com início a 10 de setembro de 2018 
e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 21 de setembro de 2018: 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Mestre PEDRO SARAIVA BORGES para exercer as funções de 
Assistente Convidado a tempo parcial, com 15% da remuneração, por 3 meses, com 
inicio a 24 de setembro de 2018 e cessando a 23 de dezembro de 2018. 
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Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo da Mestre ISOLINA JÚLIA DOS REIS E REIS DE MEDEIROS para 
exercer as funções de Assistente Convidado a tempo parcial, com 15% da 
remuneração, com inicio a 24 de setembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 
2019. 

 
 
 
Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 19 de novembro de 2018: 
 
Foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo do Doutor JOSÉ FRANCISCO FERREIRA QUEIROZ para exercer as 
funções de Professor Auxiliar Convidado a tempo parcial, com 40% da remuneração, 
com inicio a 19 de novembro de 2018 e cessando a 9 de fevereiro de 2019. 
 
 

Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 27 de novembro de 2018: 
 
Foi autorizada a celebração de uma adenda ao contrato a termo resolutivo certo, 
celebrado a 17 de setembro de 2018 do Doutor AIRIDAS DAPKEVICIUS para exercer 
as funções de Professor Adjunto a tempo parcial, passando a auferir 40% da 
remuneração, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2018. 
 


