
Seriação NOME Situação                                                            
(Colocado / Não colocado)

1 Diogo Maio Henriques Colocado
2 Leonardo da Silva Dias Colocado
3 David Valente Mendes Colocado
4 David Miguel Algarvio Manso Colocado
5 Ana Carolina Sanches Pereira Colocado
6 Inês Nogueira Valezim Colocado

Pedro Miguel Ribeiro Cardoso Não Colocado (1) (colocado noutra opção)

Leonor Catarina Carreiro Marques Santiago T-Excluído

Notas para situação
(1) Seriado em outra opção
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):
Prioridade

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.

1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela classificação fina
2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, sem formação na(s) 
área(s) relevante(s) para o CTeSP e tendo realizado e obtido aprovação na prova de avaliação de capacidade, 
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de técnico superior profissional ou 
titulares de um diploma de especialização tecnológica, ordenados pela nota final de curso.
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTESP em Assessoria  e Comunicação Empresarial

Resultados Defintivos - 2ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 7 (0 EI)

Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente com formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP:



Seriação NOME Situação
(Colocado / Não colocado)

1 António José Ferreira Antunes Colocado
2 Manuel de Matos Filipe Colocado
3 Gonçalo Miguel Rato Vicente Colocado
4 Pedro Miguel Gonçalves Afonso Colocado

Iúri Simões Nunes Não colocado (1) (Colocado em outra opção)

Hugo Figueiredo Justino de Aguiar Loureiro Não colocado (1) (Colocado em outra opção)

David Valente Mendes Não colocado (1) (Colocado em outra opção)

Daniela Marques Rodrigues Não colocado (1) (Colocado em outra opção)

Cláudia Maria Martins Duarte Não Colocado (2)
Djanicero Henriques Silva Da Lomba Não Colocado (5)
Adilson Moniz dos Santos Não Colocado (5)

Notas para situação
(1) Seriado em outra prioridade
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):
Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente 
com formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP:
1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.

1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela classificação final.
2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente 
equivalente, sem formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP e tendo realizado e 
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de 
técnico superior profissional ou titulares de um diploma de especialização tecnológica, 
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas 

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTeSP em Automação e Gestão industrial

Resultados Definitivos -  2ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 7 (0 EI)



Seriação NOME Situação                                                               
(Colocado / Não colocado)

1 Alexandre José Teixeira da Costa Colocado

2 Tiago Miguel Brites Morais Colocado

Catarina Guedes Alves Não colocado (1) (colocado noutra opção)

Diogo Maio Henriques Não colocado (1) (colocado noutra opção)

Adilson Moniz dos Santos Não Colocado (5)

Djanicero Henriques Silva Da Lomba Não Colocado (5)

Notas para situação
(1) Seriado em outra opção
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente com formação na(s) 
área(s) relevante(s) para o CTeSP:

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTESP em Análises Químicas e Biológicas

Resultados Definitivos - 2ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 16 (0 EI)

1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.
1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela 
classificação final.
2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, sem formação na(s) 
área(s) relevante(s) para o CTeSP e tendo realizado e obtido aprovação na prova de avaliação de capacidade, 
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de técnico superior profissional 
ou titulares de um diploma de especialização tecnológica, ordenados pela nota final de curso.
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a 



Seriação NOME Situação                                                              
(Colocado / Não colocado)

1 Francisco Miguel Ferrer Botelho Colocado
2 Luis Miguel Afonso Roque Colocado

Vân̂ia Patrícia Ramos Tronco Não Colocado (1) (Colocado noutra opção)

António José Ferreira Antunes Não Colocado (1) (Colocado noutra opção)

Tiago Miguel Nunes Matias Não Colocado (1) (Colocado noutra opção)

Daniela Marques Rodrigues Não Colocado (1) (Colocado noutra opção)

Miguel Angelo de Sousa Carapeto do Espirito Santo Não Colocado (1) (Colocado noutra opção)

Leonor Tavares Gorgulho Não Colocado (5)
Natalie Christine Amaral Gonçalves Não Colocado (5)

Notas para situação
(1) Seriado em outra prioridade
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):
Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente 
com formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP:
1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.
1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela classificação final.
2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente 
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de 
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas 

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTESP em Comunicação Audiovisual

Resultados Definitivos - 2ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 2 (0 EI)



Seriação NOME Situação                                                               
(Colocado / Não colocado)

1 João Henrique Oliveira Martins Colocado
2 Márcia Dinis Belo Louro Martins Gaspar Colocado
3 Márcia Sofia Salvado da Nave Colocado
4 Tiago Miguel Brites Morais Colocado
5 Catarina Guedes Alves Colocado
6 Eliana Mafalda Andrade Melim Colocado
7 Carolina Ramalho Curto Colocado
8 João Ricardo dos Santos Diogo Colocado
9 Natalie Christine Amaral Gonçalves Colocado

Alexandre José Teixeira da Costa Não colocado (1) (colocado noutra opção)

Celina Lagos Henriques Não Colocado (2)
Diogo Maio Henriques Não Colocado (2)
Adilson Moniz dos Santos Não Colocado (5)

*

Notas para situação
(1) Seriado em outra opção
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente com formação na(s) 
área(s) relevante(s) para o CTeSP:

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTESP em Cuidados Veterinários
Resultados Definitivos - 2ª FASE

Ano letivo 2019/2020

Vagas: 9 (0 EI)

1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.
1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela 
classificação final.
2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, sem formação na(s) 
área(s) relevante(s) para o CTeSP e tendo realizado e obtido aprovação na prova de avaliação de capacidade, 
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de técnico superior profissional 
ou titulares de um diploma de especialização tecnológica, ordenados pela nota final de curso.
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a 
capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, sendo as provas realizadas na(s) 



Seriação NOME
Situação                                                     

(Colocado / Não Colocado)

1 Ruben Perfeito Pereira Oliveira Colocado
2 Tiago Miguel Nunes Matias Colocado

3 Fabyo Maurer Corrêa Oliveira Neves Colocado
Leonardo da Silva Dias Não Colocado (1) colocado noutra opção

João Pedro Videira Aguincha Rodrigues Mendes Não Colocado (1) colocado noutra opção

Miguel Ângelo de Sousa Carapeto do Espirito Santo Não Colocado (1) colocado noutra opção
Pedro Miguel Ribeiro Cardoso Não Colocado (1) colocado noutra opção

Márcia Sofia Salvado da Nave Não Colocado (1) colocada noutra opção
David Valente Mendes Não Colocado (5)

Rodrigo Mendonça Valente Não Colocado (5)

Guilherme Manuel Carrilho da Fonseca Não Colocado (5)
João Francisco Semedo Lopes Mendes Não colocado (5)

Mamadu Aliu Djaló Não colocado (5)

Leonor Catarina Carreiro Marques Santiago Excluído

Notas para situação
(1) Seriado em outra opção
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1, Residência no distrito de Castelo Branco
2, Menor idade do candidato,

1,1, Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final,
1,2, Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela classificação final,
2, Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, sem formação na(s) área(s) 
relevante(s) para o CTeSP e tendo realizado e obtido aprovação na prova de avaliação de capacidade, ordenados pela 
3, Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de técnico superior profissional ou titulares de 
um diploma de especialização tecnológica, ordenados pela nota final de curso,
x, Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTESP em Desporto

Resultados Definitivos - 2ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 3 (0 EI)

Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente com formação na(s) área(s) relevante(s) 
para o CTeSP:



Seriação NOME Situação
(Colocado / Não colocado)

1 Daniela Marques Rodrigues Colocado
2 Rui Manuel Fernandes Dias Colocado
3 Miguel Angelo de Sousa Carapeto do Espirito Santo Colocado
4 Pedro Miguel Ribeiro Cardoso Colocado

António José Ferreira Antunes Não colocado (1)  (Colocado em outra opção)

Hugo Figueiredo Justino de Aguiar Loureiro Não colocado (1)  (Colocado em outra opção)

Tiago Miguel Nunes Matias Não colocado (1)  (Colocado em outra opção)

Bernardo Batista Morais Não colocado (1)  (Colocado em outra opção)

Francisco Miguel Ferrer Botelho Não colocado (1)  (Colocado em outra opção)

Tomé Luís Antunes Não colocado (1)  (Colocado em outra opção)

David Miguel Algarvio Manso Não colocado (1)  (Colocado em outra opção)

Ana Isabel Aparício Fernandes Não Colocado (2)

Notas para situação
(1) Seriado em outra prioridade
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):
Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente 
equivalente com formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP:
1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.

1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela classificação final.
2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente 
equivalente, sem formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP e tendo realizado 
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de 
técnico superior profissional ou titulares de um diploma de especialização 
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas 

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

Vagas: 14 (0 EI)

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTeSP em Desenvolvimento de Produtos Multimédia

Resultados Definitivos - 2ª FASE
Ano letivo 2019/2020



Seriação NOME Situação                                                        
(Colocado / Não colocado)

1 Vânia Patrícia Ramos Tronco Colocado
2 André Cordeiro Barata Colocado
3 Eduardo Belo Agostinho Colocado

Leonardo da Silva Dias Não colocado (1) (colocado noutra opção)

Márcia Sofia Salvado da Nave Não colocado (1) (colocado noutra opção)

 Djanicero Henriques Silva Da Lomba Não Colocado (5)
Mamadu Aliu Djaló Não Colocado (5)
Margini pedro bangurá Não Colocado (5)
João Francisco semedo lopes Mendes Não Colocado (5)

  
Critérios (conforme edital):

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.
1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela 
classificação final.
2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, sem formação 
na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP e tendo realizado e obtido aprovação na prova de avaliação de 
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de técnico superior 
profissional ou titulares de um diploma de especialização tecnológica, ordenados pela nota final de curso.
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
Gestão Empresarial

Resultados Definitivos - 2ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 10 (0 EI)

Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente com formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP:



Seriação NOME Situação
(Colocado / Não colocado)

1 Hugo Figueiredo Justino de Aguiar Loureiro Colocado
2 José Miguel Pereira Andrade Colocado
3 Nuno Filipe Esteves Luis Colocado

Daniel Reis Carvalho Não colocado (1)  (Colocado em outra opção)

Hugo Alves Eusébio Não colocado (1)  (Colocado em outra opção)

Bernardo Baptista Morais Não colocado (1)  (Colocado em outra opção)

Manuel de Matos Filipe Não colocado (1) (Colocado em outra opção)

Tomé Luís Antunes Não colocado (1) (Colocado em outra opção)

Ana Isabel Aparício Fernandes Não Colocado (2)

Mamadu Aliu Djaló Não Colocado (5)

Notas para situação
(1) Seriado em outra prioridade
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):
Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente 
com formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP:
1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.

1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela classificação final.

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, sem formação na(s) área(s) relevante(s) 
para o CTeSP e tendo realizado e obtido aprovação na prova de avaliação de capacidade, ordenados pela classificação dessa 
mesma prova.
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de técnico superior profissional ou titulares de um 
diploma de especialização tecnológica, ordenados pela nota final de curso.
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a 
frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, sendo as provas realizadas na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP, 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTeSP em Instalações Electricas e Telecomunicações

Resultados Provisórios - 2ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 23 (0 EI)



Seriação NOME Situação                                                               (Colocado / Não 
colocado)

1 Pedro Patrício Sequeira Colocado
2 José Antonio Parracho Ribeirinho Velez Colocado

Márcia Dinis Belo Louro Martins Gaspar Não colocado (1) (colocado noutra opção)

Fabyo Maurer Corrêa Oliveira Neves Não colocado (1) (colocado noutra opção)

Tiago Miguel Brites Morais Não colocado (1) (colocado noutra opção)

Catarina Guedes Alves Não colocado (1) (colocado noutra opção)

Margini Pedro Bangurá Não colocado (5)

Notas para situação
(1) Seriado em outra opção
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente com formação na(s) área(s) relevante(s) para 
o CTeSP:

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTESP em Produção Agrícola

Resultados Definitivos - 2ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 9 (0 EI)

1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.
1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela classificação final.
2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, sem formação na(s) área(s) relevante(s) 
para o CTeSP e tendo realizado e obtido aprovação na prova de avaliação de capacidade, ordenados pela classificação dessa 
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de técnico superior profissional ou titulares de um 
diploma de especialização tecnológica, ordenados pela nota final de curso.
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a 



Vagas: 4 (0 EI)

Seriação NOME Situação                                           
(Colocado / Não colocado)

1 Marília Ramos Pires Colocado
2 Maria Inês de Almeida Gonçalves Colocado
3 Carlota Margarida Lourenço Prata Colocado
4 João Pedro Videira Aguincha Rodrigues Mendes Colocado

Vânia Patrícia Ramos Tronco Não colocado (1) (colocada noutra opção)

Fabyo Maurer Corrêa Oliveira Neves Não colocado (1) (colocada noutra opção)

Andreia Sofia Santos Lopes Não Colocado (5)
 Ana Rita Mendes Santos Nunes Não colocado (5)

Cristiana de Jesus Alves Farinha Não colocado (5)
Ana Carolina Sanches Pereira Não colocado (5)

Inês Nogueira Valezim Não colocado (5)

João Francisco Semedo Lopes Mendes Não colocado (5)

Leonor Catarina Carreiro Marques Santiago Excluído

Notas para situação
(1) Seriado em outra opção
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela classificação fina
2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, sem formação na(s) área(s) 
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de técnico superior profissional ou 
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTESP em Recreação Educativa de Crianças

Resultados Defintivos - 2ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente com formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP:
1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.



Seriação NOME Situação
(Colocado / Não colocado)

1 Daniel Reis Carvalho Colocado
2 Hugo Alves Eusébio Colocado
3 Bernardo Baptista Morais Colocado
4 Tomé Luís Antunes Colocado

Ana Isabel Aparício Fernandes Não Colocado (2)

Notas para situação
(1) Seriado em outra prioridade
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):
Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente 
com formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP:
1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.

1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela classificação final.
2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, 
sem formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP e tendo realizado e obtido 
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma de técnico 
superior profissional ou titulares de um diploma de especialização tecnológica, ordenados 
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente adequadas 

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTeSP em Redes e Sistemas Informáticos

Resultados Definitiva - 2ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 5 (0 EI)



Seriação NOME Situação
(Colocado / Não colocado)

1 André Salvado Duarte Colocado
2 Iúri Simões Nunes Colocado

Daniel Reis Carvalho Não colocado (1) (Colocado em outra opção)

Hugo Alves Eusébio Não colocado (1) (Colocado em outra opção)

Rui Manuel Fernandes Dias Não colocado (1) (Colocado em outra opção)

Bernardo Santos Não colocado (5)
Pedro Francisco Ferreira do Carmo Não colocado (5)
José Ricardo Ladeira Teixeira da Fonseca Excluído

Notas para situação
(1) Seriado em outra prioridade
(2) Habilitações insuficientes
(3) Seriação condicionada a aprovação na prova de avaliação de capacidade
(4) Colocação condicionada à apresentação de documentos em falta
(5) Colocação condicionada ao número de vagas

Critérios (conforme edital):
Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente 
equivalente com formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP:
1.1. Titulares de um curso de formação profissional de nível 4, ordenados pela classificação final.

1.2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, ordenados pela classificação final.
2. Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente 
equivalente, sem formação na(s) área(s) relevante(s) para o CTeSP e tendo 
3. Candidatos titulares de um grau de ensino superior, titulares de um diploma 
de técnico superior profissional ou titulares de um diploma de especialização 
x. Candidatos maiores de 23 anos aprovados nas provas especialmente 

Critérios de desempate dentro de cada um dos contingentes:
1. Residência no distrito de Castelo Branco
2. Menor idade do candidato.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
CTeSP em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (CB)

Resultados Definitivos - 2ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 2 (0 EI)


