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Por despacho do Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto de 30/07/2015, foi autorizada 
celebração dos contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo (conforme ECPDESP) 
nos seguintes termos e referente aos seguintes docentes:  
 
 
Eduardo Augusto Costa Braga, Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial, de 15%, 
escalão 1, índice 185, com início em 10/03/2016 e término a 10/06/2016. (Não carece de visto prévio do  
T.C.); 
 
Sérgio Miguel Pereira dos Santos, Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial, de 10%, 
escalão 1, índice 185, com início em 10/02/2016 e término a 31/08/2016. (Não carece de visto prévio do 
T.C.); 
 
Célia Maria Nicola de Sousa, Assistente Convidada, em regime de tempo parcial, de 31%, escalão 1, 
índice 100, com início em 01/02/2016 e término a 31/08/2016. (Não carece de visto prévio do T.C.); 
 
Joana de Sousa Albuquerque, Assistente Convidada, em regime de tempo parcial, de 10%, escalão 1, 
índice 100, com início em 01/04/2016 e término a 31/08/2016. (Não carece de visto prévio do  
T.C.); 
 
José Filipe Dos Santos Costa, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial, de 15%, escalão 1, 
índice 100, com início em 10/02/2016 e término a 31/08/2016. (Não carece de visto prévio do T.C.); 
 
Olga Maria Telo Pousa, Assistente Convidada, em regime de tempo parcial, de 6%, escalão 1, índice 100, 
com início em 14/04/2016 e término a 13/07/2016. (Não carece de visto prévio do T.C.); 
 
Rogério Martins Ribeiro, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial, de 13%, escalão 1, índice 
100, com início em 09/05/2016 e término a 08/08/2016. (Não carece de visto prévio do T.C.); 
 
Sandra Maria Jesus Moreira, Assistente Convidada, em regime de tempo parcial, de 10%, escalão 1, 
índice 100, com início em 10/02/2016 e término a 31/08/2016. (Não carece de visto prévio do T.C.); 
 
Vanda Celina Carvalho Barandas, Assistente Convidada, em regime de tempo parcial, de 32%, escalão 1, 
índice 100, com início em 01/02/2016 e término a 31/08/2016. (Não carece de visto prévio do T.C.); 
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