
                                                                        EDITAL DE COLOCAÇÕES 
CONCURSO ESPECIAL PARA TITULARES DE  

DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL 
Ano letivo 2022/2023 – 1ª FASE_resultado provisório 

 
 
 

Tornam-se públicos os resultados provisórios do concurso especial para titulares de diploma de técnico 

superior profissional para acesso e ingresso nos cursos do Instituto Politécnico de Saúde do Norte – Escola 

Superior de Saúde do Vale do Ave – 1ª fase. 

 

1. CURSO: LICENCIATURA EM FISIOTERAPIA           vagas: 3 

Ordem candidatos reúne 

condição de 

acesso a) 

reúne 

condição de 

ingresso b) 

critério 
seriação 

c) 

 
resultado 

- Diana Manuela Moreira da 

Silva 

sim sim 1º e 2º- 18 val. admitido 

- Maria Gonçalves Dos Santos sim sim 1º e 2º- 15 val. admitido 

- Ana Rita Ferreira de Freitas sim sim 1º e 2º- 15 val. admitido 

- Joaquim Paulo Azevedo Pinto sim sim 1º e 2º- 14 val. admitido 

- 
Clara Isabel Faria Costa 

sim não - admitido 
condicionalmente d) 

 

2. CURSO: LICENCIATURA EM ENFERMAGEM                                                                                 vagas: 3 

Ordem candidatos reúne condição 

de acesso a) 

reúne condição 

de ingresso b) 

critério seriação 
c) 

 
resultado 

- Cristiana Filipa Magalhães Carneiro sim sim 1º e 2º- 16 val. admitido 

- Beatriz Costa Alves sim sim 1º e 2º- 15 val. admitido 

- Inês Oliveira Vilaça sim sim 2º- 16 val. admitido 

  

3. CURSO: LICENCIATURA EM IMAGEM MÉDICA E RADIOTERAPIA                                                  vagas: 2 

Ordem candidatos reúne 

condição de 

acesso a) 

reúne 

condição de 

ingresso b) 

critério 
seriação 

c) 

 
resultado 

- Ricardo Emanuel Monteiro 
Gonçalves 

sim não - admitido 
condicionalmente d) 

 

4. CURSO: LICENCIATURA EM FARMÁCIA                                                                                      vagas: 3 

Ordem candidatos reúne 

condição de 

acesso a) 

reúne 

condição de 

ingresso b) 

critério 
seriação 

c) 

 
resultado 

- Beatriz Mota de Andrade 
Marques 

sim sim - admitido 
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5. CURSO: LICENCIATURA EM OSTEOPATIA                                                                                     vagas: 2 

Ordem candidatos reúne 

condição de 

acesso a) 

reúne 

condição de 

ingresso b) 

critério 
seriação 

c) 

 
resultado 

- Carolina Martins Rocha sim sim - admitido 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nos termos do nº 3 do regulamento do concurso especial de acesso e ingresso nos cursos conferentes de grau 
de licenciado dos titulares de diploma de técnico superior profissional 

b) Nos termos do nº 4 do mesmo regulamento; 
c) Nos termos do nº 9 do mesmo regulamento. 

d) Candidatos admitidos condicionalmente à aprovação em prova de ingresso, a realizar no IPSN, nos termos 

do nº 6.1 regulamento aplicável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gandra, 08 de setembro de 2021                
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Doutor Luís Silva 
Conselho de Gestão do 
Instituto Politécnico de Saúde do Norte 


