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CURSO Código: T291 Vagas 2

Opção
Média final de 

curso

Nota ou média 
das notas das 

disciplinas da área 
relevante

Classificação final
Nota prova conhecimentos 

específicos 
Média final de 

curso

Nº disciplinas 
realizadas na área 

relevante

Média final de 
curso

Nota ou média das notas 
das disciplinas da área 

relevante

Média final de 
curso

Nº disciplinas realizadas na 
área relevante

Média final de 
curso

Nº disciplinas realizadas na 
área relevante

Resultado Final                                                            
(Colocado / Não colocado / 

excluído)

1
2022/002342 ELVES IMPABA INFULI

1 13 Excluído
a) falta declaração emitida pelos serviços oficiais em como reúne 

condições de acesso ao curso que se candidata

2
2022/002343 LUXONIO HYAGUE BIDETA

1 12 Excluído
a) falta declaração emitida pelos serviços oficiais em como reúne 

condições de acesso ao curso que se candidata

3
2022/003085 GERSON LIMA IE

1 13 Excluído
a) falta declaração emitida pelos serviços oficiais em como reúne 

condições de acesso ao curso que se candidata
4 2022/002127 NOEMI ARAUJO FERREIRA 2 Excluído Processo não analisado por falta de pagamento.
5 2022/002286 MOISES MANGA 2 Excluído Processo não analisado por falta de pagamento.

6
2022/002450 OGUIS MENDES

2 18 Excluído
a) falta declaração emitida pelos serviços oficiais em como reúne 

condições de acesso ao curso que se candidata

7
2022/002852 JANDIRA SOARES DA COSTA

2 13,1 Excluído
a) falta declaração emitida pelos serviços oficiais em como reúne 

condições de acesso ao curso que se candidata

8
2022/003152 WILSON ALBERTO FERREIRA DASILVA

2 11,6 Excluído
a) falta declaração emitida pelos serviços oficiais em como reúne 

condições de acesso ao curso que se candidata

9
2022/002042 GARCIA MOISÉS KAVUNGO PEDRO 

3 10 Excluído
a) falta declaração emitida pelos serviços oficiais em como reúne 

condições de acesso ao curso que se candidata

10
2022/002182 ILDO MANGA

3 12 Excluído
a) falta declaração emitida pelos serviços oficiais em como reúne 

condições de acesso ao curso que se candidata
11 2022/002285 ICANA MANGA INQUENDI 3 Excluído Processo não analisado por falta de pagamento.

12
2022/002460 MAYRA DA VEIGA SANCHES

3 12 Excluído
a) falta declaração emitida pelos serviços oficiais em como reúne 

condições de acesso ao curso que se candidata
13 2022/002875 DJARGA SO 3 17 Não colocado Colocado na 1ª opção (indicação do júri no processo)

a) O candidado não cumpre as condições de acesso (certificado de equivalência ao ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente)

2022/2023

INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS DO IPVC

Lista Provisória
Despacho n.º 4206/2017 -  Alteração ao Regulamento dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo - DR, 2.ª série, N.º 94 de 16 de maio de 2017

Observações

Titulares Ens Sec ou hab 
equivalente, na área 
relevante do CTeSP

M23
Titulares Ens Sec ou hab 

equivalente, em área não 
relevante do CTeSP

Titulares de curso nível 5 em área 
relevante do CTeSP

Trabalhos em Alturas e Acesso por Cordas

O
rd

em id_processo Nome

Critérios de seriação

Titulares de curso nível 5 em área não 
relevante do CTeSP

Titulares de Curso Superior

IPVC, 28 de agosto de 2022

Pelo Júri

Joel Pereira

Homologado pelo Presidente do IPVC 

___ de ________ de 20___

(nome por extenso)


