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LICENCIATURA DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS, VAGAS: 11 
 

1. RESULTADOS PROVISÓRIOS 
 
Pelo presente edital determina-se se os candidatos reúnem os requisitos de acesso e ingresso e, quando não o tenham demonstrado, as 
provas que terão de realizar no IUCS para serem admitidos. Os candidatos são nesta fase ordenados por contingente de vagas e 
alfabeticamente. 
 
Posteriormente - no edital de resultados definitivos – serão ordenados para efeitos de ocupação das vagas postas a concurso pela aplicação 
dos critérios de seriação previstos no art. 9º do regulamento e ponto 7 do edital de 24-01-2022.  
 
Todos os candidatos são admitidos condicionalmente nos seguintes termos: 

i. Entrega da documentação em falta referida no registo individual, disponível para consulta no Gabinete de Ingresso (sobre 
enquadramento da nacionalidade/residência e/ou habilitações académicas); 

ii. Condição específica sobre qualificação de ingresso e/ou domínio da língua a seguir indicada para cada estudante: 
 

 

Estudante 
Nacional 

de 

CONDIÇÕES FIXADAS  CRITÉRIO A CONSIDERAR NA SERIAÇÃO/ORDENAÇÃO 

Domínio da 
língua 

portuguesa 

Matérias das provas 
de ingresso de 

Biologia 

Qualificação a 
considerar 

Classif. 
Escala 
de 0 a: 

Classif. 
convertida 

escala 0-200 

Heitor Gabriel Lima 
Chiste 

Brasil 
Reúne 

condições 
Reúne condições 

Conteúdos 
programáticos de 
ensino secundário 

(1 UC-3 anos) 

7,57 10 151 

 
 

2. PRAZOS 
Relembram-se as datas dos subsequentes atos processuais: 
 

Reclamações 5 e 6 de abril 

Despachos sobre reclamações 11 de abril 

Exames escritos (quando aplicável) 19 de abril (Moodle e zoom) 

Afixação resultados dos exames IUCS 20 de abril 

Reclamações dos resultados dos exames escritos 21 e 22 de abril 

Edital de resultados definitivos 27 de abril 

Matrículas 28 de abril a 4 de maio 

 
 

Gandra, 04-04-2022 
 

A Comissão de Avaliação 

Presidente, Prof. Doutor Ricardo Dinis 

Vogal Prof. Doutor Hassan Bousbaa 

Vogal Prof. Doutor Daniel Folha 

Vogal Prof. Doutor Rui Azevedo 

 O Reitor, Prof. Doutor José Alberto Duarte 

 


