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CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO 

 

ENTRE  

FUNDAÇÃO GASPAR FRUTUOSO, FP, pessoa coletiva n.º 512 058 407, com sede no 

Campus Universitário, Rua da Mãe de Deus, 9500-321 Ponta Delgada, reconhecida 

pela Portaria n.º 674/2000, do Ministério da Administração Interna, publicada no Diário 

da República, II Série, n.º 92, de 18.04.2000, aqui representada por Paulo Jorge de 

Sousa Meneses, Presidente do Conselho de Diretivo, a seguir designada como PRIMEIRA 

OUTORGANTE, 

E 

CATARINA ALEXANDRA DRUMONDE MELO, nascida a 22 de janeiro de 1973, portadora 

do cartão de cidadão n.º 10157896 e NIF Nº 210141913, residente na Canada das Vinhas 

nº39, 9700-625 Vila de São Sebastião, Angra do Heroísmo, a seguir designado como 

SEGUNDO OUTORGANTE, 

 

Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº 57/2016, de 29 de agosto, 

alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, e nos termos do disposto do Código do 

Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual, é 

celebrado o presente CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO 

INCERTO, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 
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Cláusula1.ª 

(funções) 

O PRIMEIRO OUTORGANTE admite ao seu serviço o SEGUNDO OUTORGANTE, com a 

categoria equiparada a Investigador, para o desempenho de funções de investigação 

científica, designadamente para a execução das seguintes atividades: 

1. Amostragem periódica de gramíneas e artrópodes, e medição de clorofila nos campos 

experimentais; 

2. Recolha periódica de dados de temperatura, humidade e precipitação nos campos 

experimentais; 

3. Triagem de amostras de artrópodes; 

4. Análises do conteúdo nutritivo das gramíneas; 

5. Análise dos resultados e escrita de artigos científicos; 

6. Ações de divulgação do projeto 

 

Cláusula 2.ª 

(motivo justificativo) 

1. A celebração do presente contrato justifica-se e tem enquadramento no projeto 

de investigação projeto de Investigação PASTURCLIM – Impacto das 

alterações climáticas na produtividades e composição nutricional das pastagens 

nos Açores código da operação ACORES-01-0145-FEDER-000082, financiado 

em 85% pelo FEDER e 15% pelo ORAA, aprovado pela Autoridade de Gestão 

do Programa Operacional AÇORES 2020 (Direção Regional do Planeamento e 

Fundos Estruturais). 

2. O presente contrato a termo resolutivo é celebrado, assim, nos termos dos artigos 

140.º, n.º 2, alínea h), do Código do Trabalho, execução de projecto ou outra 
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actividade definida e temporária, e artigo 6.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei nº 

57/2016, de 29 de agosto. 

 

Cláusula 3.ª 

(remuneração) 

1. O SEGUNDO OUTORGANTE auferirá uma remuneração mensal base ilíquida de 

€ 2.128,34 (dois mil cento e vinte e oito euros e trinta e quatro cêntimos), sujeita 

a impostos e descontos legais, a qual corresponde ao previsto na alínea a) do n.º 

1 do artigo 15.º da Lei nº 57/2017, de 19/07, correspondente ao nível 

remuneratório 33 da Tabela Remuneratória Única (Portaria nº 1553-C/2008, de 

31 de dezembro). 

2. O SEGUNDO OUTORGANTE tem direito ao subsídio de férias e ao subsídio de 

Natal, nos termos legais, bem como subsídio de refeição de valor igual ao fixado 

anualmente para os trabalhadores que exerçam funções públicas; 

3. A retribuição mensal, subsídios de férias e de Natal, e quaisquer outros créditos 

devidos ao SEGUNDO OUTORGANTE, serão pagos entre os dias 22 e o último dia 

útil de cada mês, por transferência bancária para a conta indicada por este. 

 

Cláusula 4.ª 

(duração) 

1. A execução do presente contrato terá início a 01 de junho de 2020 e cessa com 

término das atividades do projeto, que se estima ocorra no prazo de 24 meses, 

mas nunca para além do fim do respetivo financiamento. 

2. O contrato cessa mediante aviso prévio ao SEGUNDO OUTORGANTE, com 

antecedência mínima de 7, 30 ou 60 dias, conforme o mesmo tenha durado 

respetivamente até 6 meses, de 6 meses a 2 anos ou por período superior, nos 

termos do artigo 345.ºdo Código do Trabalho. 
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Cláusula 5.ª 

(local de trabalho) 

O trabalho é desenvolvido, de forma principal, nas instalações do GBA-cE3c (Grupo da 

Biodiversidade dos Açores – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais), 

situado no Campus Universitário de Angra do Heroísmo da Universidade dos Açores, 

9700-042 Angra do Heroísmo, Açores, Portugal. 

O trabalho pode ainda ser desempenhado noutros locais necessários ao desenvolvimento 

das atividades de investigação, encontrando-se em qualquer circunstância adstrito às 

deslocações inerentes ao exercício das funções para que é contratado. 

 

Cláusula 6.ª 

(período experimental) 

O período experimental é de 30 dias. 

 

 

 

Cláusula 7.ª 

(horário) 

1. O período normal de trabalho é de 35 horas semanais, de 2.ª a 6.ª feira, distribuídas 

conforme o horário praticado pelo PRIMEIRO OUTORGANTE:  

Período da manhã: das 9.00 às 12.30 horas;  

Período da tarde: das 14.00 às 17.30 horas. 



 

5/7 

 

2. Este horário pode ser alterado quando houver necessidade, aceitando o SEGUNDO 

OUTORGANTE trabalhar por turnos, devendo ser sempre afixado, nos termos legais, o 

referido mapa de horário de trabalho. 

3. As funções são exercidas em regime de dedicação exclusiva, conforme o regime 

previsto no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2016. 

 

 

Cláusula 8.ª 

(deveres e confidencialidade) 

1. O SEGUNDO OUTORGANTE compromete-se a desempenhar as funções inerentes à 

sua categoria com zelo e diligência, bem como a cumprir pontualmente o horário 

de trabalho. 

2. No âmbito da execução das suas funções, o SEGUNDO OUTORGANTE 

compromete-se a não divulgar ou fazer uso de informação confidencial a que 

tenha tido acesso em razão do desempenho da sua atividades, abrangendo este 

conceito a informação relativa a projetos de investigação e prestações de 

serviços de investigação e desenvolvimento, designadamente no que respeita a 

ideias, processos, sistemas, métodos operacionais, conceitos, princípios ou 

descobertas, bem como respetiva informação financeira, bem como toda a 

restante com a menção expressa da respetiva confidencialidade.   

3. O incumprimento, pelo SEGUNDO OUTORGANTE, das obrigações previstas no 

número anterior consubstancia justa causa de despedimento e constituem o 

SEGUNDO OUTORGANTE na obrigação de indemnizar a PRIMEIRA OUTORGANTE, 

nos termos gerais de direito. 

 

Cláusula 9.ª 

(propriedade intelectual) 
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As partes expressamente reconhecem que os direitos de propriedade intelectual que 

venham a ser criados no âmbito do presente contrato de trabalho ficarão na propriedade 

da PRIMEIRA OUTORGANTE, nos termos das disposições aplicáveis do Código do Direito 

de Autor e Direitos Conexos, deles podendo dispor para quais fins, sem que para isso 

tenha de remunerar adicionalmente o trabalhador. 

 

Cláusula 9.ª 

(férias) 

O SEGUNDO OUTORGANTE terá direito a gozar férias retribuídas com a duração e demais 

condições definidas nos artigos 237.º a 247.º e 264.º do Código do Trabalho. 

 

Cláusula 10.ª 

(segurança, higiene e saúde no trabalho) 

A informação relativa a segurança, higiene e saúde no trabalho é prestada 

complementarmente, na presente data. 

 

 

 

Cláusula 11.ª 

(informações) 

Dada a inexistência de Comissão de Trabalhadores e por não ser o SEGUNDO 

OUTORGANTE sindicalizado, não serão concretizadas as normas constantes do artigo 

144.º do Código do Trabalho. 

 

Cláusula 12.ª 
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(omissões) 

Em tudo o que estiver omisso, regulam as disposições legais aplicáveis. 

 

 

Feito em dois originais. 

 

Ponta Delgada 

 

O 1º outorgante, 

 

 

 

Paulo Jorge de Sousa Meneses 

 

 

O 2º outorgante, 

 

 

 

Catarina Alexandra Drumonde Melo 


		2020-05-20T14:55:16+0000
	CATARINA ALEXANDRA DRUMONDE MELO


		2020-05-21T20:56:53+0000
	PAULO JORGE DE SOUSA MENESES




