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 Aviso n.º 8526/2014

Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, torna -se público que se encontra afixada a Lista Unitária de 
Ordenação Final, após homologação, no placard da Direção de Ges-
tão de Recursos Humanos do INSA, IP, estando ainda disponível em 
www.insa.pt, referente ao procedimento concursal publicado através do 
Aviso n.º 3507/2014, de 12 de março.

15 de julho de 2014. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

207967878 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior

Declaração de retificação n.º 760/2014
Para os devidos efeitos se declara que a deliberação n.º 1175/2014, 

da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 29 de maio de 2014, saiu com 
imprecisões, que assim se retificam:

Na p. 13852, do anexo I da deliberação n.º 1175/2014, da Comissão 
Nacional de Acesso ao Ensino Superior, publicada no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 103, de 29 de maio de 2014, onde se lê: 

Código/Estabelecimento de Ensino Cursos secundários
estrangeiros abrangidos

Cursos superiores para cujo 
acesso se aplica o artigo 20.º -A

Exames terminais do ensino secundário estrangeiro
que substituem as provas de ingresso

1 2 3 4

3090 Instituto Politécnico da Guarda. . . . . . . Os equivalentes a um 
curso do ensino secun-
dário português

Todos os lecionados 
pela Instituição

Conforme artigo 2.º da presente Deliberação.
Valida exames terminais do ensino secundário 

estrangeiro de Biologia e de Matemática 
como satisfazendo as provas de ingresso 
de Biologia e Geologia e de Matemática 
A, respetivamente.

Valida exames terminais do ensino secundário 
estrangeiro de Física ou de Química como 
satisfazendo a prova de ingresso de Física 
e Química.

3100 Instituto Politécnico de Leiria. . . . . . . . 
3103 Escola Superior de Artes e Design das 

Caldas da Rainha

Os equivalentes a um 
curso do ensino secun-
dário português

Todos os lecionados 
pela Instituição

Conforme artigo 2.º da presente Deliberação

3100 Instituto Politécnico de Leiria. . . . . . . . 
3101 Escola Superior de Educação e Ciências 

Sociais

Os equivalentes a um 
curso do ensino secun-
dário português

Todos os lecionados 
pela Instituição

Conforme artigo 2.º da presente Deliberação

3100 Instituto Politécnico de Leiria. . . . . . . . 
7045 Escola Superior de Saúde

Os equivalentes a um 
curso do ensino secun-
dário português

Todos os lecionados 
pela Instituição

Conforme artigo 2.º da presente Deliberação.
Valida exames terminais do ensino secundário 

estrangeiro de Biologia como satisfazendo 
a provas de ingresso de Biologia e Geo-
logia.

Valida exames terminais do ensino secundário 
estrangeiro de Física ou de Química como 
satisfazendo a prova de ingresso de Física 
e Química.

3100 Instituto Politécnico de Leiria. . . . . . . . 
3102 Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Os equivalentes a um 
curso do ensino secun-
dário português

Todos os lecionados 
pela Instituição

Conforme artigo 2.º da presente Deliberação.
Valida exames terminais do ensino secundário 

estrangeiro de Biologia como satisfazendo 
a provas de ingresso de Biologia e Geolo-
gia, para acesso aos cursos de:
Biomecânica
Engenharia da Energia e do Ambiente
Engenharia Informática
Engenharia Informática (pós -laboral)
Informática para a Saúde
Proteção Civil (pós -laboral)
Tecnologia dos Equipamentos de Saúde

Para os cursos acima referidos, com exceção 
do curso de Proteção Civil (pós -laboral), 
valida igualmente exames terminais do 
ensino secundário estrangeiro de Física 
ou de Química como satisfazendo a prova 
de ingresso de Física e Química, o que se 
aplica igualmente aos seguintes cursos:
Engenharia Automóvel
Engenharia Civil
Engenharia Civil (pós -laboral)
Engenharia Eletrotécnica
Engenharia Eletrotécnica (pós -laboral)
Engenharia Mecânica
Engenharia Mecânica (pós -laboral)
Engenharia de Redes e Serviços de Co-

municação.
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Código/Estabelecimento de Ensino Cursos secundários
estrangeiros abrangidos

Cursos superiores para cujo 
acesso se aplica o artigo 20.º -A

Exames terminais do ensino secundário estrangeiro
que substituem as provas de ingresso

1 2 3 4

3100 Instituto Politécnico de Leiria. . . . . . . . 
3105 Escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar de Peniche

Os equivalentes a um 
curso do ensino secun-
dário português

Todos os lecionados 
pela Instituição

Conforme artigo 2.º da presente Delibera-
ção.

Valida exames terminais do ensino secundá-
rio estrangeiro de Biologia, como satisfa-
zendo a provas de ingresso de Biologia e 
Geologia, para acesso ao curso de Biologia 
Marinha e Biotecnologia.

Para acesso aos cursos de Biologia Marinha e 
Biotecnologia e de Engenharia Alimentar, 
valida exames terminais do ensino secun-
dário estrangeiro de Física ou de Química 
como satisfazendo a prova de ingresso de 
Física e Química.

3110 Instituto Politécnico de Lisboa  . . . . . . . 
3113 Escola Superior de comunicação Social

Os equivalentes a um 
curso do ensino secun-
dário português

Todos os lecionados 
pela Instituição

Conforme artigo 2.º da presente Delibera-
ção

 deve ler -se: 

Código/estabelecimento de ensino Cursos secundários
estrangeiros abrangidos

Cursos superiores para cujo 
acesso se aplica o artigo 20.º -A

Exames terminais do ensino secundário estrangeiro
que substituem as provas de ingresso

1 2 3 4

3090 Instituto Politécnico da Guarda. . . . . . . Os equivalentes a um 
curso do ensino secun-
dário português

Todos os lecionados 
pela instituição

Conforme artigo 2.º da presente deliberação.
Valida exames terminais do ensino secundário 

estrangeiro de Biologia e de Matemática 
como satisfazendo as provas de ingresso 
de Biologia e Geologia e de Matemática 
A, respetivamente.

Valida exames terminais do ensino secundário 
estrangeiro de Física ou de Química como 
satisfazendo a prova de ingresso de Física 
e Química.

3100 Instituto Politécnico de Leiria. . . . . . . . Os equivalentes a um 
curso do ensino secun-
dário português

Todos os lecionados 
pela instituição.

Conforme artigo 2.º da presente deliberação.
Valida exames terminais do ensino secundário 

estrangeiro de Biologia como satisfazendo 
as provas de ingresso de Biologia e Geo-
logia.

Valida exames terminais do ensino secundário 
estrangeiro de Física ou de Química como 
satisfazendo a prova de ingresso de Física 
e Química.

3110 Instituto Politécnico de Lisboa  . . . . . . . 
3113 Escola Superior de Comunicação Social

Os equivalentes a um 
curso do ensino secun-
dário português

Todos os lecionados 
pela instituição

Conforme artigo 2.º da presente deliberação

 16 de julho de 2014. — O Presidente, João Pinto Guerreiro.
207972478 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio, Almada

Despacho n.º 9597/2014
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição a que se 

referem os artigos 22.º e 23.º do Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, 
que republica o Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, cujo resultado foi 
homologado pelo Diretor -Geral da Administração Escolar, nos termos 

do n.º 4 do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, foi 
conferida posse a Sara Cristina Vaz Ribeiro da Silva Moura, professora 
do quadro do agrupamento de escolas, para o exercício das funções de 
diretora do Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio, Almada, em 7 de 
julho de 2014, em sessão pública do Conselho Geral Transitório, tendo 
iniciado funções nesse mesmo dia.

9 de julho de 2014. — A Presidente do Conselho Geral Transitório, 
Ana Cristina de Sousa Santos.

207962806 




