
Seriação NOME
Situação                                                     

(Colocado / Não Colocado)

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

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 Assessoria e Comunicação Empresarial

Resultados definitivos - 3ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 3 (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 
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 



Seriação NOME
Situação                                                     

(Colocado / Não Colocado)

1 Leonardo da Silva Dias Colocado

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 DESPORTO

Resultados definitivos - 3ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 3 (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 
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 



Seriação NOME
Situação                                                     

(Colocado / Não Colocado)

1 Mariana Nunes Lourenço Não colocado (1) (colocado noutra opção)

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 em Desenvolvimento de Produtos Multimédia

Resultados definitivos - 3ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 11 (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 
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 



Seriação NOME
Situação                                                     

(Colocado / Não Colocado)

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

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 

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 Gestão Empresarial

Resultados definitivos - 3ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 7 (0 EI)



Seriação NOME
Situação                                                     

(Colocado / Não Colocado)

1 Mariana Nunes Lourenço Colocado

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 

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 Redes e Sistemas Informáticos

Resultados definitivos - 3ª FASE
Ano letivo 2019/2020

Vagas: 1 (0 EI)


