
Nº  doc. de 

identificação

Contin-

gente*
Avaliação Situação

1 Francisco de Sousa Bardad 14852466 4 zx5 i 96,7 Colocado

2 Miguel José Lopes Afonso 14581898 i 96 Colocado

3 Carolina Alexandra Reis Saraiva 30026546 i 95 Colocado

4 João Pedro Garrido Serrano 15953822 i 94,5 Colocado

5 Ana Cláudia Martins de Freitas 155909 ii 80,9 Colocado

6 Laurindo Alberto Sehululo N1536397 iii 76 Colocado

7 Rosete Moreira Cantinho Simão 10640025 8 zy1 iii 75 Colocado

Júri: Isabel Ratão

Jaime Aníbal

Faro, 03 de outubro de 2018

(*)   i. Contingente 1: titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente em  área

     disciplinar afim à do TeSP a que se candidatam (que verifiquem as condições de ingresso  ao  curso,  sem  a

     realização de prova específica de avaliação de conhecimentos);

 ii. Contingente 2: candidatos que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar

     a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas, para o curso em causa,

     nos termos do Decreto-Lei nº 64/2006, de 21 de março;

iii. Contingente 3: titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um  diploma  de  técnico  superior

     profissional ou de um grau de ensino superior, que pretendam a sua requalificação profisional, que verifiquem

     as condições de ingresso ao curso, sem a realização de prova específica de avaliação de conhecimentos PEAC);

 iv. Contingente 4: titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente em  área

     disciplinar não afim à do TeSP a que se candidatam e que, por verificarem as condições de ingresso, têm  de

    realizar PEAC

  v. Contingente 5: titulares de um diploma de especialização tecnológica, de  um  diploma de  técnico  superior

     profissional ou de um grau de ensino superior, que  pretendam  a  sua  requalificação  profisional  e  que,

     por verificarem as  condições de ingresso, têm derealizar PEAC);

Segurança e Higiene Alimentar

Candidato
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