
�  Preencha em letra de imprensa e assinale com � a sua resposta.

Nome em chinês Nome em português

Serviço Vínculo Carreira e Categoria

Telefone em Macau

Endereço em Macau

BIRMData de nascimento

Habilitações exigidas

Nome da Instituição

Residente 
permanente

N.º Tipo

Língua a utilizar nas provas (Quando aplicável) Chinês Português Outra (Conforme aviso)

Residente não 
permanenteDia Mês Ano

Declaro que os documentos abaixo assinalados se encontram arquivados no processo individual no serviço a que pertenço e que o 
júri pode solicitá-los ao serviço:

Cópia do documento de identificação

Cópia dos documentos comprovativos das habilitações académicas e profissionais

Cópia dos documentos comprovativos da formação profissional complementar

Registo biográfico emitido pelo serviço

E-mail (Quando aplicável)

Concurso de acesso Concurso de 

Ens. Primário Ens. Sec. Geral Ens. Sec. Compl. Curso Superior Licenciatura

Indique o curso  

GOVERNO DA REGIÃO
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU FICHA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO

 (Não se aplica ao Concurso de Gestão Uniformizada)
 

DADOS PESSOAIS

CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO

A PREENCHER PELOS CANDIDATOS COM VÍNCULO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO

HABILITAÇÕES EXIGIDAS

Modelo 2, anexo ao Despacho do Chefe do Executivo n.º ���/����

Dia Mês Ano

Dia Mês Ano

Sempre que esta ficha não seja impressa
frente e verso, esta página deverá ser 
rubricada e datada.

Rubrica do candidato

Categoria EscalãoCarreira

Aviso B.O. da RAEM n.º Data de publicação



Dia Mês Ano

Declaro por minha honra que reúno todos os requisitos necessários ao provimento em lugares públicos, e que as informações    
prestadas são verdadeiras.

Assinatura do candidato Conforme o BIRM

DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE RECOLHA DE DADOS PESSOAIS

8/2005

Todas as informações fornecidas pelo candidato servem apenas para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão proces-
sados de acordo com a Lei n.° 8/2005 - “Lei da Protecção de Dados Pessoais”. No caso de dúvidas durante a verificação dos requisi-
tos dos candidatos, as informações podem ser enviadas a entidades competentes para efeitos de confirmação ou de averiguação. O 
candidato goza, nos termos legais, do direito de informação, do direito de acesso ao processo e do direito de oposição; devendo, 
contudo, a pretensão do exercício de tais direitos ser requerida, por escrito, ao júri.

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO

Documentos recebidos Entrega Não entrega, justifique

Dia Mês Ano

2 2 5/98/M 27

A autenticação pode ser feita pela entidade que recebe o documento ou pelo serviço onde o original está arquivado, nos termos do 
art. 27.º do Decreto-Lei n.º 5/98/M, de 2 de Fevereiro, ou pelo notário, nos termos do Código do Notariado.

Cópia do BIRM/ outro doc. de identificação

Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas e 
profissionais

Cópia do documento comprovativo da formação profissional complementar

Cópia do documento comprovativo de experiência profissional

Nota curricular para concurso

Registo biográfico emitido por serviço público

Outros (Indique)

Não entrega

DataN.º de Entrada Executante

ESPAÇO RESERVADO AO SERVIÇO

REGISTO DE ENTRADA
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