
Nº  doc. de 

identificação

Contin-

gente*
Avaliação Situação

1 Sónia Cristina de Sousa Guita 10362704 i 95,5 Colocado

2 Kamana Gurung V358623V0 i 95,1 Colocado

3 Gonçalo Miguel Pereira Rodrigues 15216411 i 95,0 Colocado

4 Larissa Salles Benigin 31854012 i 95,0 Colocado

5 Paula Maria Martins da Silva 7668628 i 95,0 Colocado

6 Pedro Miguel Dos Santos Anico 15120397 i 94,0 Colocado

7 Ana Luísa Cabanita Fernandes 14914817 i 93,9 Colocado

8 André Gonçalves Martins 15378925 i 93,9 Colocado

9 Joana Bárbara Ramos Martins 15759143 i 93,5 Colocado

Daniel João Fernandes Moura 15400709 i 91,0 Não colocado

Sara Isabel André das Dores 14106171 iii 77,0 Não colocado

Júri: Filipa Perdigão

Rosária Pereira

Faro, 09 de outubro de 2017

(*)   i. Contingente 1: titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente em  área

     disciplinar afim à do TeSP a que se candidatam (que verifiquem as condições de ingresso  ao  curso,  sem  a

     realização de prova específica de avaliação de conhecimentos);

 ii. Contingente 2: candidatos que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar

     a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas, para o curso em causa,

     nos termos do Decreto-Lei nº 64/2006, de 21 de março;

iii. Contingente 3: titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um  diploma  de  técnico  superior

     profissional ou de um grau de ensino superior, que pretendam a sua requalificação profisional, que verifiquem

     as condições de ingresso ao curso, sem a realização de prova específica de avaliação de conhecimentos PEAC);

 iv. Contingente 4: titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente em  área

     disciplinar não afim à do TeSP a que se candidatam e que, por verificarem as condições de ingresso, têm  de

    realizar PEAC

  v. Contingente 5: titulares de um diploma de especialização tecnológica, de  um  diploma de  técnico  superior

     profissional ou de um grau de ensino superior, que  pretendam  a  sua  requalificação  profisional  e  que,

     por verificarem as  condições de ingresso, têm derealizar PEAC);
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