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Concurso de Regimes de Reingresso e de Mudança de Par Instituição/Curso no 

Ensino Superior e do Concurso Especial de Acesso Para Titulares de Cursos 

Superiores - ano letivo 2022/2023 

 

Lista de rejeição liminar 

 
Titulares de outros Cursos Superiores 

Nº de candidato Nome 

164 Dinis Oliveira a) 

194 Rita Alves c) 
218 Luciana Sampaio b) e d) 
226 Geraldo Gomes b) 

 

a) Não comprova ser titular de curso superior, como solicitado no 3.5, alínea b, do aviso, nº7724/2022, 

do DR, 2ª série, de 14.04.2022. 

b) Não apresenta o pré-requisito, como consta no ponto 3.5, alínea c, do aviso nº7724/2022, do DR, 

2ª série, de 14.04.2022. 

c) Não comprova ser titular de curso superior, com a respetiva classificação, documento solicitado 

no 3.5, alínea b, do aviso nº7724/2022, do DR, 2ª série, de 14.04.2022. 

d) Já é detentora da licenciatura em enfermagem (título obtido no Brasil), por isso não se enquadra 

no teor do ponto 1.6 do aviso nº7724/2022, do DR, 2ª série, de 14.04.2022, onde refere “titular de 

outros cursos superiores”. 

 

 

Mudança de Par Instituição/Curso 

Nº de candidato Nome 

182 Anaua Camará a) 

222 Vera Reis b), c), d) 
175 Bárbara Teodoro e) 
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165 Margarita Petkova f) 
245 Beatriz Marquês c) 

253 Mariana Calado g) 

 

a) Não comprova estar regularmente inscrita numa licenciatura (frequenta em regime livre uma 

licenciatura em enfermagem), pelo que não cumpre o 1.1, alínea a e b, nem o 3.1.2, alínea i, do 

aviso nº7724/2022, do DR, 2ª série, de 14.04.2022. 

b) O documento de identificação encontra-se caducado desde 2020 (3.1.1, alínea a, do aviso 

nº7724/2022, do DR, 2ª série, de 14.04.2022 

c) Não apresenta o pré-requisito exigido na ESEL (3.1.1, alínea d, do aviso nº7724/2022, do DR, 2ª 

série, de 14.04.2022. 

d) Não comprova estar regularmente inscrita e sem prescrição numa Instituição de Ensino 

Superior (IES), conforme o 3.1.1, alínea b, do aviso nº7724/2022, do DR, 2ª série, de 14.04.2022.. 

e) Não apresenta a nota da prova de ingresso em IES, conforme solicitado no 3.1.2, alínea c, do 

aviso nº7724/2022, do DR, 2ª série, de 14.04.2022. 

f) Não apresenta historial do secundário, nem qualquer nota de ingresso em IES, conforme o 

3.1.2, alínea a, ponto i, do aviso nº7724/2022, do DR, 2ª série, de 14.04.2022, ou o estipulado no 

3.1.2, alíneas b e c, do mesmo aviso, conforme aplicável. 

g) Não apresenta historial do secundário, nem a nota do(s) exames nacionais, conforme o 3.1.2, 

alínea a, ponto i, do aviso nº7724/2022, do DR, 2ª série, de 14.04.2022, ou, em caso de ter 

acedido pelo concurso M23, não cumpre o estipulado no 3.1.2, alínea c, do mesmo aviso. 

 

 

Lisboa, 16 de maio de 2022 

O Presidente do Júri 
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