
                                                      

EDITAL DE RESULTADO PRÓVISÓRIO 
CONCURSO ESPECIAL PARA ESTUDANTES INTERNACIONAIS 

Ano letivo 2022/2023 – 3ª FASE  
 
 

 

Torna-se público o resultado provisório da candidatura ao abrigo do concurso especial para estudantes internacionais 

aos cursos da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa do Instituto Politécnico de Saúde do Norte- 

CESPU – 3ª fase: 

1. CURSO DE LICENCIATURA EM PRÓTESE DENTÁRIA 

Candidato: KAREN RAQUEL CORREIA DE OLIVEIRA 

condição de acesso condição de ingresso 

Reúne condição de acesso:  
 

a) Comprovativo de equivalência ao ensino secundário 
português – 12º ano. 

Não reúne condição de ingresso 1: 
Não comprovou a frequência de unidades curriculares com 
conteúdos programáticos da área relevante para a frequência 
do ciclo de estudos (Biologia e Geologia); 
 
Reúne condição de ingresso 2: 
Candidata de nacionalidade brasileira, tendo como língua 
materna o Português. 

RESULTADO PROVISÓRIO 
 

ADMITIDO CONDICIONALMENTE 
A candidata deve submeter-se a realização do exame escrito previsto no artigo 4º do regulamento aplicável para ser aferida a 

condição de ingresso relativa à qualificação académica específica. 

 

2. CURSO DE LICENCIATURA EM FISIOTERAPIA 

Candidato: ARIELE MARINELA FERNANDES EDUARDO 

condição de acesso condição de ingresso 
 

Reúne condição de acesso:  
 

A candidata apresentou documento comprovativo de 
conclusão do Ensino Científico-Humanístico de 
Ciências e Tecnologias na Escola Portuguesa de São 
Tomé e Príncipe. De acordo com a Portaria n.º 
699/2006 de 12 de julho, esta formação é 
equivalente ao ensino secundário português. 
Apresenta igualmente uma média de acesso ao 
ensino superior de 127 pontos. 

Não reúne condição de ingresso 1: 
Não comprovou a frequência de unidades curriculares com 
conteúdos programáticos da área relevante para a frequência 
do ciclo de estudos (Biologia e Geologia); 
 
Reúne condição de ingresso 2: 
Candidata de nacional de S. Tomé e Príncipe, tendo como 
língua oficial o Português. 

RESULTADO PROVISÓRIO 
ADMITIDO CONDICIONALMENTE 

A candidata deve submeter-se a realização do exame escrito previsto no artigo 4º do regulamento aplicável para ser aferida a 

condição de ingresso relativa à qualificação académica específica. 

 

 

Gandra, 09 de setembro de 2022                

 
 
Prof. Doutora Raquel Esteves 
Diretora da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa 
 


