
Nº  doc. de 

identificação

Contin-

gente*
Avaliação Situação

1 Monica Sofia Alves Ferinho 14582876 i 95,5 Colocado

2 João Filipe Carrasco 14131200 9 ZY2 i 93,5 Colocado

3 Francisca Almeida Félix 15489562 i 93,2 Colocado

4 Dayana  Karla Del Todo Raad 6X79C2355 i 93 Colocado

5 Pedro Luís Graça Anacleto 14852167 i 93 Colocado

6 Rafaela Piazza Vergo Manssur Anflor FM126176 i 93 Colocado

Rodrigo João Rosa Paixão 15357119 5 ZYO i 92,7 Não colocado

Joana Filipa Mateus Pascoal Martins 14663012 i 92,5 Não colocado

Ana Catarina Silva Dias 14811644 i 92,1 Não colocado

Fernanda Maria Paixão Bernardo 08105819 5ZY5 i 90,5 Não colocado

Leonardo Dabarian 6738H8G09 iii 74,5 Não colocado

Júri: Fernando Marques

Elisabete Gonçalves

Faro, 03 de outubro de 2018

(*)   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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