
         
 

Torna-se público o resultado da candidatura aos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) do Instituto 
Politécnico de Saúde do Norte – Escola Superior de Saúde do Vale do Ave – 1ª fase. 
 

1. CTESP EM SERVIÇO FAMILIAR E COMUNITÁRIO                                                                           
                                           20 VAGAS 

 
ordem  candidatos 

reúne 
condição de 

acesso a) 

reúne 
condição 

ingresso b) 

classificação 
na prova 

resultado  

- Ana Sofia Alves Mendes sim sim não aplicável admitido 
- Ana Sofia Costa Machado sim sim não aplicável admitido 

- Hugo Miguel Gonçalves Fernandes sim sim não aplicável admitido 

- Inês Carneiro Oliveira sim sim não aplicável admitido 

- Sónia Couto Figueiredo sim sim não aplicável admitido 

- 
Beatriz Martins Moreira 

sim não - admitido, 
condicionalmente c) 

- 
Íris Oliveira do Carmo 

sim não - admitido, 
condicionalmente c) 

 

2. CTESP EM SECRETARIADO CLÍNICO 
2.1. Turma a funcionar em Gandra                                                                               20 VAGAS 

 
ordem  candidatos 

reúne 
condição de 

acesso a) 

reúne 
condição 

ingresso b) 

classificação 
na prova 

resultado  

- Ana Catarina da Silva Nogueira sim sim não aplicável admitido 
- Ana Margarida Sousa Neto sim sim não aplicável admitido 
- Ângela Manuela Sousa Carneiro sim sim não aplicável admitido 

- Diana Manuela Ferreira De Sousa sim sim não aplicável admitido 
- Elisabete Maria Sousa Dias Freita sim sim não aplicável admitido 
- Francisca Carneiro Santos sim sim não aplicável admitido 
- Luana Sousa Ferreira sim sim não aplicável admitido 
- Mariana Raquel Fernandes 

Moreira 
sim sim não aplicável admitido 

 

2.2. Turma a funcionar em  Famalicão                                                                                 20 VAGAS 
 

ordem  candidatos 
reúne 

condição de 
acesso a) 

reúne 
condição 

ingresso b) 

classificação 
na prova 

resultado  

- Beatriz Pereira Carvalho sim sim não aplicável admitido 
- Vitor Manuel Amorim Augusto sim sim não aplicável admitido 
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3. CTESP EM SAÚDE E EXERCÍCIO 
25 VAGAS 

 
ordem  candidatos 

reúne 
condição de 

acesso a) 

reúne 
condição 

ingresso b) 

classificação 
na prova 

resultado  

- Adriana Simões Correia Pinto de 
Jesus 

sim sim não aplicável admitido 

- Eduarda Maria Antunes sim sim não aplicável admitido 

- Eugénia Maria Couto Monteiro sim sim não aplicável admitido 
- Henrique António Maciel Borges sim sim não aplicável admitido 
- Luis Paulo Lobo Lima sim sim não aplicável admitido 
- Mariana Serra Mariz sim sim não aplicável admitido 
- Mário Rui Miranda Castro sim sim não aplicável admitido 
- Rodrigo Campos Ribeiro sim sim não aplicável admitido 
- Rui Pedro Goncalves Zuada sim sim não aplicável admitido 
- Sara Liliana Machado Coelho sim sim não aplicável admitido 

- Tiago Daniel Lopes Silva sim sim não aplicável admitido 
- 

Ana Beatriz Barbosa Pimentel 
sim não - admitido, 

condicionalmente c) 
- 

Catarina Couto Lopes 
sim não - admitido, 

condicionalmente c) 
- Hugo Daniel Miranda Sagreiro 

Costa 
sim não - admitido, 

condicionalmente c) 

- 
Marco Antonio Matos Carvalho 

sim não - admitido, 
condicionalmente c) 

- 
Tiago Daniel Pereira Anes 

sim não - admitido, 
condicionalmente c) 

 
4. CTESP EM BIOANÁLISES E CONTROLO 

25 VAGAS 
 

ordem  candidatos 
reúne 

condição de 
acesso a) 

reúne 
condição 

ingresso b) 

classificação 
na prova 

resultado  

- Ângela Marli Carmo Lopes sim sim não aplicável admitido 

- Débora Dias Campos sim sim não aplicável admitido 
- Dinis Manuel Pinheiro Gonçalves sim sim não aplicável admitido 

- Francisca Basto do Lago e Costa 
Rodrigues 

sim sim não aplicável admitido 

- Hugo Henrique de Sousa Kraft sim sim não aplicável admitido 
- Marta Passos Mesquita sim sim não aplicável admitido 

- Paula Cristina Torres da Silva sim sim não aplicável admitido 
- Tatiana Sofia Braga Rodrigues sim sim não aplicável admitido 
- Thiago José Lima Pinto sim sim não aplicável admitido 
- Victoria Alejandra Moreira da Silva sim sim não aplicável admitido 
- Ângela Lá Salete Carvalho Cardoso 

da Silva 
sim não - admitido, 

condicionalmente c) 

- 
Mariana Sousa Mateus 

sim não - admitido, 
condicionalmente c) 

- Vanessa Michelle Filipe Ferreira 
De Sousa 

sim não - admitido, 
condicionalmente c) 

- 
Karoline Nascimento Pinheiro 

não sim - admitido, 
condicionalmente d) 
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5. CTeSP EM TERMALISMO E BEM-ESTAR 
20 VAGAS 

 
ordem  candidatos 

reúne 
condição de 

acesso a) 

reúne 
condição 

ingresso b) 

classificação 
na prova 

resultado  

- Ana Francisca Ribeiro Azevedo 
Silva 

sim sim não aplicável admitido 

- Ana Raquel Oliveira Nunes sim sim não aplicável admitido 
- Beatriz Almeida Sampaio sim sim não aplicável admitido 
- Inês Oliveira Silva sim sim não aplicável admitido 
- Luana Isis Sobral Gomes sim sim não aplicável admitido 
- Sara Isabel Silva Gonçalves sim sim não aplicável admitido 

 

6. CTeSP EM ESTÉTICA COSMÉTICA E BEM-ESTAR 
20 VAGAS 

 
ordem  candidatos 

reúne 
condição de 

acesso a) 

reúne 
condição 

ingresso b) 

classificação 
na prova 

resultado  

- Carla Cristina Ferreira Costa sim sim não aplicável admitido 

- Cecília Vitória Bertini Alves sim sim não aplicável admitido 
- Cristiana Regina Vilas Boas 

Almeida 
sim sim não aplicável admitido 

- Iara Fernandes de Sousa sim sim não aplicável admitido 

- Inês Mariana de Sousa Gonçalves sim sim não aplicável admitido 
- Joana Duarte Gomes da Costa sim sim não aplicável admitido 
- Juliana Machado do Rosário 

Maximiano 
sim sim não aplicável admitido 

- Margarida Manuela Sousa Pereira sim sim não aplicável admitido 
- Lavinia Manuela Adão Joaquim sim sim não aplicável admitido 
- Mariana Filipa Passos Alves sim sim não aplicável admitido 
- 

Epifânia Efigênia Sebastião 
Nguendji 

sim não - admitido, 
condicionalmente 

c) 
- 

Mariana Rodrigues 

sim não - admitido, 
condicionalmente 

c) 
- 

Lara Sofia Novais Carvalho 

sim não - admitido, 
condicionalmente 

c) 
- 

Raquel Ferreira da Silva 

sim não - admitido, 
condicionalmente 

c) 
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7. CTeSP EM GERONTOLOGIA 
20 VAGAS 

 
ordem  candidatos 

reúne 
condição de 

acesso a) 

reúne 
condição 

ingresso b) 

classificação 
na prova 

resultado  

- Ana Cláudia da Silva Fonseca sim sim não aplicável admitido 
- Ana Rita Silva Correia sim sim não aplicável admitido 
- Beatriz Maia Sousa sim sim não aplicável admitido 
- Cátia Filipa Oliveira 

Rodrigues 
sim sim não aplicável admitido 

- Cátia Patrícia Martins Vaz sim sim não aplicável admitido 
- Lara Lúcia Cardoso Martins sim sim não aplicável admitido 
- Mariana Guimarães Moreira 

Cardoso 
sim sim não aplicável admitido 

- Sónia Patrícia Martins Vaz sim sim não aplicável admitido 
- Tatiana Filipa Silva Santos sim sim não aplicável admitido 

- Teresa Patricia Carvalho 
Ferreira 

sim não - admitido, 
condicionalmente c) 

 

 

a) Condição de acesso 

Nos termos do nº 3 do regulamento que estabelece as condições de acesso e ingresso e o regime de 

funcionamento dos CTeSP; 

 

b) Condição de ingresso 

Nos termos do nº 4 do regulamento que estabelece as condições de acesso e ingresso e o regime de 

funcionamento dos CTeSP; 

 

c) Candidatos admitidos condicionalmente à aprovação em prova de avaliação de conhecimentos, a realizar 

no IPSN, nos termos do nº 3 do artigo 4º e artigo 7º do regulamento que estabelece as condições de 

acesso e ingresso e o regime de funcionamento dos CTeSP; 

 
d) Candidatos admitidos condicionalmente à comprovação de condição de acesso nos termos do nº 1 do artigo 

3º do regulamento que estabelece as condições de acesso e ingresso e o regime de funcionamento 

dos CTeSP. 

 

 

Vila Nova de Famalicão, 09 de setembro de 2022 
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Prof. Doutora Marisa Machado 
Diretora da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave 
Instituto Politécnico de Saúde do Norte 


