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Abdelhamed khorshed hamada c)

Agunbide Jesunsfemi Olamide a) a.3, a.4

Ahmed Wadaah Shaku Abraheem a) a.2

Aleena Asif b)

Alexander Munashe Madzivanyika a) a.1, a.2, a.3, a.4

Ali Amjad a) a.3, a.4

Assoud Mohamed Nadir a) a.2, b)

Awais Khan a) a.1, a.3, a.4

Aya et-tachfini a) a.2

Aya haffeyane a) a.1, a.2, a.3, a.4

Aymane Hajji a) a.2

Baah Prince Henry Nartey a) a.3, a.4

Badreddine Chtib a) a.1, a.2, a.3, a.4

Belayach Driss b)

Chaimaa BAJJA b)

Dádiva Justina Lubango b)

Eke Chidinma Jane a) a.2

El Khattabi Ali b)

Elvis Caleia a) a.1, a.2, a.3, a.4
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Esther Chinomyerem Umunna a) a.2

Ez-zanaty Yahya a) a.2

Farhad Eyshirezaei a) a.2

Gideon Spike Ndili Shikongo b)

Gnonde Jean Marc b)

Hafiz Umar Ahmad a) a.1, a.2, a.3, a.4

Hashmi Syed Nabeel Syed / Maksim Baseedovich a) a.1, a.2, a.3, a.4

Ibukunayo Babatunde Adeleke a) a.2

Isaac Marycynthia Onyinye a) a.2

Ismail bouhia a) a.2

Josephine Yaa Yeboah a) a.2

Julia Thomas Tharakan a) a.1, a.2, a.3, a.4

Karen Kiruka Amadi a) a.2

Kateryna Pavlova c)

Keyla Eunice Chicuanda Chichava a) a.2

M’hamdi Alaoui Brahim a) a.2

Mahmoud Essam Ibrahim b); c)

Mohamed Chadi Amrani a) a.2

Mohemed Mansour Mohamed Sallam a) a.1, a.2, a.3, a.4
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Mohsin Shah a) a.1, a.2, a.3, a.4

Muhammad Yaqoob a) a.1, a.2, a.3, a.4

Nedochianya Ijeabalum Okoli a) a.2

NOOR UL HUDA a) a.1, a.2, a.3, a.4

Nourhene Ben Ghezala a) a.1, a.2, a.3, a.4; b)

Oraemesi Precious Adaobi a) a.2, a.3, a.4

Oussama Achour a) a.2; b)

Paul Olutosin Salako a) a.2; c)

Preeti Ranjan Biswal a) a.2

Saffiatou Njie a) a.2

Sana Figri b)

Sanaa El Alami a) a.1, a.2, a.3, a.4; b)

Seyedehmaryam Alavi a) a.2

Shavell Garcia Peart a) a.3

Skander Boubaker a) a.2

SYEDA SADAF BARYA BUKHARI a) a.1

Tabonga Dereck Mushingairi a) a.1, a.2, a.3, a.4; c)

Wael Ahmed a) a.1, a.2, a.3, a.4; c)

Wiktoria Penar a) a.1, a.2, a.3, a.4
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Wisdom Uche Chukwuka b)

YASSER ZEDDOU a) a.1, a.2, a.3, a.4; b)

Yassir Moussaoui a) a.2

zahra Ameli a) a.2

Zybina Hanna a) a.2; c)
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Fundamentos da não admissão:
a) Documentos obrigatórios não entregues/indevidamente preenchidos:
     a.1 formulário não entregue/indevidamente preenchido
     a.2 certificado de concessão de autorização de residência ao abrigo do regime proteção temporária (comprovativo válido);
     a.3 declaração sob compromisso de honra, devidamente preenchida e assinada;
     a.4 declaração de consentimento, devidamente preenchida e assinada.
b) a candidatura é apenas aplicável a candidatos que frequentavam cursos de Medicina nas instituições de origem (curso não correspondente)
c) tipo de procedimento não aplicável, porquanto o candidato apresenta formação já completa (os candidatos nesta situação devem submeter os pedidos de Reconhecimento de Graus e Diplomas 
junto da Direção Geral do Ensino Superior (DGES), consulte mais informações em https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento

Para os devidos efeitos informa-se os(as) candidatos(as) que a prestação de falsas declarações implica a suspensão/ anulação da colocação na Escola Médica Portuguesa atribuída, não sendo 
reconhecida qualquer formação realizada naquela instituição e aplicado o disposto no Regulamento Disciplinar dos estudantes da EMP quanto a situações de fraude no acesso ao ensino superior e 
demais consequências legais.

Grounds for non-admission:
a) Mandatory documents not delivered:
     a.1 application form duly completed and signed;
     a.2 certificate of issue of residence permit under the temporary protection regime (valid proof)
     a.3  sworn statement, duly completed and signed;
     a.4 declaration of consent, duly completed and signed.
b) this application procedure is only applicable to candidates who a attended Medicine course at their home institutions (non-corresponding course)
c) non applicable type of procedure, as the candidate has already completed the Medicine course (candidates in this situation must submit requests for Diploma and Degree 

Recognition to the Directorate General for Higher Education (DGES). See more information at https://www.dges.gov.pt/en/pagina/degree-and-diploma-recognition 
For all purposes, it is hereby informed that the provision of false statements implies the suspension/ cancelation in the Portuguese Medical School that has been assigned; any training carried out in 
this institution will not be recognised and the provisions of the Student’s Disciplinary Regulations of the Portuguese Medical Schools regarding situations of fraud in access to higher education and 
other legal consequences will apply.
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