INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A classificação da 3.ª fase do processo de avaliação resulta da média ponderada das classificações atribuídas à avaliação curricular e à entrevista. Em
ambas as componentes foram avaliados o percurso de vida, as experiências e formações profissionais e a habilitação académica de base, sendo valorizada
a sua relevância para a área científica do curso. A motivação apresentada para a escolha do curso é objeto de apreciação na entrevista.
Só conhecem aprovação nesta fase os candidatos que tenham obtido uma classificação mínima de 9.50 valores.

PEDIDOS DE REAPRECIAÇÃO
Os candidatos podem reclamar das classificações obtidas, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Júri de Provas da Faculdade de Medicina
Dentária, no prazo máximo de 48 horas, contadas a partir da data da publicação dos resultados. A reclamação deve ser objetiva e bem fundamentada. O
pedido de reapreciação é entregue no Núcleo de Formação ao Longo da Vida e implica o pagamento de uma taxa (30 €). A deliberação do Júri de Provas
será comunicada ao interessado no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar a partir da data de entrega.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
De acordo com o calendário fixado, as pautas com os resultados finais estarão disponíveis a partir do dia 18 de julho.
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CÓD. CANDIDATURA

NOME

ID

CURSO

3.ª ETAPA

RESULTADO

M23/2018/70

Ana Raquel Jacinto Simão

13630301

Higiene Oral

14,84

Aprovado

M23/2018/154

Soraia Henriques Sousa

14253486

Higiene Oral

13,34

Aprovado

M23/2018/395

Érica Osório E Castro Carvalho

12689905

Prótese Dentária

14,17

Aprovado

M23/2018/325

Joana Sieres Carreira

14013069

Prótese Dentária

15,50

Aprovado

M23/2018/480

Maura Daniela Santos

14765498

Prótese Dentária

12,17

Aprovado

M23/2018/90

Viviana Sofia Dias Eusébio

14206437

Prótese Dentária

14,67

Aprovado
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