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1 1768 Amanda Carolinne Adorno de Sousa 1 15,1 Colocado(a)

1761 Paulo Papú Afonso Gomes 1 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

1841 Elton Tavares Semedo 2 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2105 Mbemba Vaz 1 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2127 Noemi Araujo Ferreira 1 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2283 DEISE FATIMA FREITAS PIRES 1 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2301 Mateus Adao Bernardo 3 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2340 Braima Bangura 3 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2414 JUCEILA VARELA CORREIA 1 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2455 Henrique Barbosa Fernandes 1 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2467 Maira eunice Soares Tavares 1 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2488 Célia Goncalves Tavares 1 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2490 Kino Mendes Semedo 2 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2718 Gelson Varela Monteiro 1 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2852 Jandira Soares Da Costa 1 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2853 Juceila Galina Correia 2 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2888 Aladji Mamadu Baldé 2 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2913 Ermelindo Correia da Veiga 2 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

2973 Ruben Patrick Semedo Monteiro 2 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

3048 Lassana Djau 2 Excluído(a) Colocada condicionalmente ((na 1ª opção CTESP-GEA ESA-IPVC)-Deve entregar certificado de equivalência 
ao ensino secundário português

3119 Edilson Da Silva Soares Costa 3 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

3128 MAQUEILA ROSILENE CORREIA SEMEDO 3 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

3152 Wilson Alberto Ferreira Dasilva 3 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

3157 Jandira Barros Correia 1 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

3161 Vanusa De Jesus Monteiro Tavares 3 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

3165 Denilson Moreira De Barros 3 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.

3169 Samira Augosto Pereira Sá 3 Excluído(a)
candidato(a) excluído(a) pelo ponto 5.3 b) a.  do Edital Concurso Especial de acesso e ingresso do estudante 
internacional aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP)  - Ano Letivo 2022/2023 - Falta de 
certificado de equivalência ao  ensino secundário português emitido por uma entidade nacional competente.
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