
投 考 報 名 表 

FICHA DE INSCRIÇ  Ã  O EM CONCURSO 
二零 一 八 年 六 月 二十 日第 二 十 五 期第二組《澳門特 別行政區公報》刊登之 

第一職階 副 關 務監督 5  缺之內部入職開考 

Concurso de ingresso interno para o preenchimento de 5 lugares de subcomissário alfandegário, 1.
o 

escalão, publicado no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.°25, II Série, de 20 de Junho de 2018 

投考人編號 Número do candidato： 

投考人的身份資料 IDENTIFICAÇ Ã O DO CANDIDATO 

姓名 Nome 中文 Chinês 葡文 Port.

性別 Sexo ○ 男 M   ○ 女 F 出生日期 Data de nascimento 

(年-月-日) (Ano-mês-dia) – –

截至截止報名日之年齡 Idade exacta 

até à data do termo da inscrição

父親姓名 Nome do Pai 母親姓名 Nome da Mãe

婚姻狀況 Estado Civil ○未婚 Solteiro ○ 已婚 Casado    ○ 分居 Separado ○ 離婚 Divorciado ○ 喪偶 Viúvo

出生地點 Local de nascimento ○澳門 Macau ○ 中國 RPC ○ 葡國 Portugal ○ 香港 HK ○其他 Outro 

國籍 Nacionalidade ○中國籍 Chinesa ○ 葡國籍 Portuguesa ○ 其他 Outra 

身份證明文件 Documento de Identificação 

澳門居民身份證編號 Número de BIRM： - 本次發出日期 Data da presente Emissão：  

住址 

Morada

電話 Telefone

流動電話 Telemóvel

聯絡方式 (請指出聯絡電話及時間)   Meios de contacto (Indique o(s) número(s) de telefone e as horas)

學歷 HABILITAÇ Õ ES   ACADÉ  MICAS 

學歷 

Habilitação académica

教育水平 

Nível de Ensino

取得學歷的地點 

Local de obtenção 

da habilitação

授課語言 Língua Veicular

學歷說明 

Descrição da Habilitação
中文 

Chinês

葡語 

Port.

英語 

Inglês

其他 

Outra

○ 中學 Ensino Secundário ○ 中學 Ensino Secundário ○ 5 年制 Em regime de 5 anos 

○ 6 年制 Em regime de 6 anos
○ ○ ○

○ 學士學位 Licenciatura ○ 學士學位 Licenciatura
學科 Curso：

○ ○ ○

○ 碩士學位 Mestre ○ 碩士學位 Mestre
學科 Curso：

○ ○ ○

○ 博士學位 Doutor ○ 博士學位 Doutor 學科 Curso： ○ ○ ○

○ 其他 Outro ○ 其他 Outro 學科 Curso： ○ ○ ○



 

職業狀況 SITUAÇ Ã O PROFISSIONAL 

 
職級或職務 

Categoria ou Função 

薪俸索引點或薪俸 

Índice ou 

Vencimento 

 
 

機關或企業 

Serviço ou Empresa 

入職日期 

Data Entrada (

年 A-月 M-日 D) 

離職日期 

Data Saída  (

年 A-月 M-日 D) 

聘用方式 

Natureza do 

vínculo 

年資 Antiguidade 

在本職級年資 

na categoria 
擔任公職年資 

na F. Púb. 

        

        

        

        

        

補充附頁 ANEXOS  COMPLEMENTARES 

○  附表：個人工作經驗及其他資歷 
 

ANEXO:   EXPERIÊNCIA PESSOAL E OUTRA QUALIFICAÇ  Ã  O 

○  沒有 
 

SEM ANEXOS 

投考人的聲明 DECLARAÇ Ã O  DO  CANDIDATO 

謹以本人名譽聲明，本報名表及所遞交的一切附件內所申報事項均屬實情，並無虛訛，且並不處於享受短期、長期或因公共利益之無薪假期、及或退休、 

退役或等待退休之情況。此外，本人亦非確定被視為無能力擔任公職、或因違反紀律而被開除或退休、又或按照適用法律之規定暫時不能執行職務，且 

並無申請任何上述所指假期或退休。 

Declaro por minha honra que serem verdadeiras as declarações prestadas nesta ficha e nos documentos anexos e que não me encontro na situação de licença sem 

vencimento de curta, de longa duração ou por interesse público, aposentado, reformado ou a aguardar aposentação, não fui julgado definitivamente incapaz para o 

serviço público, demitido ou aposentado por motivos disciplinares, ou impedido temporáriamente nos termos da lei aplicável nem requeri qualquer daquelas 

licenças nem a minha aposentação. 

本人同時聲明在知識考試中所希望採用的官方語言為 ○  中文 Chinês ○  葡文 Port. 

Mais declaro que a língua oficial que pretendo utilizar nas provas de conhecimentos gerais é de 

本人知悉作出任何虛假聲明將受到法律制裁。Sei que qualquer falsa declaração será penalizada por lei. 

 
 

澳門 - - (年-月-日) 
 

Macau, aos (Ano-mês-dia) (投考人簽名 Assinatura do Candidato) 

投考人遞交之文件 DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CANDIDATO 

 

○與公職有聯繫之投考人 Candidatos vinculados à função pública 
 

○與公職無聯繫之投考人 Candidatos não vinculados à função pública 

 
○ 已交 Entrega 

 
○ 欠交 Não entrega 

A 澳門居民身份證影印本 

Fotocópia do BIRM 

○ 其他 Outro： 

 
○ 已交 Entrega 

 
○ 欠交 Não entrega 

B 學歷證明文件影印本 

Fotocópia do certificado de habilitação académica 
 
 

○ 已交 Entrega 

 
 

○ 欠交 Não entrega 

C  由身份證明局發出之刑事紀錄證明書 

Certificado de registo criminal emitido pela Direcção 

dos Serviços de Identificação de Macau 
 
○ 已交 Entrega 

 
○ 欠交 Não entrega 

D  由任職機關發出之個人紀錄 

Registo biográfico emitido pelo respectivo Serviço 
 
○ 已交 Entrega 

 
○ 欠交 Não entrega 

E  彩色正面免冠近照兩張 

Dois fotos a cores recentes, sem chapéu 



 

部門專用 ESPAÇ O RESERVADO AO SERVIÇ O 

收件紀錄 Registo de entrada 備註 Observação： 

 

日期 Data   

 
經手人 Executante 

 

海關 SERVIÇ  OS DE ALFÂ  NDEGA 

交收文件收條 Talão de recepção de documentos 

二零一八年六月二十日第二十五期第二組《澳門特別行政區公報》刊登之 

第一職階副關務監督 5 缺之內部入職開考 

Concurso de ingress interno para o preenchimento de 5 lugares de subcomissário alfandegário, 1.
o
 escalão, publicado no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.°25, II Série, de 20 de Junho de 2018 

收集個人資料聲明 

DECLARAÇ Ã O PARA EFEITOS DE RECOLHA DE DADOS PESSOAIS 

投考人提供的所有資料，只作為是次招聘用途。同時，所提供的個人資料將按照澳門特別行政區第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。 

如典試委員會於審查投考人要件時遇有疑問，有關資料可能會送交予有權限機構作核證或查詢。投考人依法享有資訊權、查閱權及反對權，在行使有關 

權利時必須以書面方式向典試委員會提出。 

Todas as informações fornecidas pelo candidato servem apenas para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão processados de acordo com a Lei n.° 8/ 

2005 da RAEM - “Lei da Protecção de Dados Pessoais”. No caso de dúvidas durante a verificação dos requisitos dos candidatos, as informações podem ser enviadas a 

entidades competentes para efeitos de confirmação ou de consulta. 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 feita, por escrito, ao júri. 

投考人編號 Número do candidato：  

 

姓名 Nome 

○與公職有聯繫之投考人 Candidatos vinculados à função pública ○與公職無聯繫之投考人 Candidatos não vinculados à função pública 

 
○ 已交 Entrega 

 
○ 欠交 Não entrega 

A 澳門居民身份證影印本 

 

Fotocópia do BIRM 

○ 其他 Outro： 

 
○ 已交 Entrega 

 
○ 欠交 Não entrega 

B 學歷證明文件影印本 

 

Fotocópia do certificado de habilitação académica 

 

○ 已交 Entrega 

 

○ 欠交 Não entrega 
C  由身份證明局發出之刑事紀錄證明書 

Certificado de registo criminal emitido pela Direcção dos 

Serviços de Identificação de Macau 
 
○ 已交 Entrega 

 
○ 欠交 Não entrega 

D  由任職機關發出之個人紀錄 

 

Registo biográfico emitido pelo respectivo Serviço 

 
○ 已交 Entrega 

 
○ 欠交 Não entrega 

E 彩色正面免冠近照兩張 

Dois fotos a cores recentes, sem chapéu 

 

日期 Data   

 
經手人 Executante 

遞交人簽名 Assinatura do candidato/Portador de documentos 



補充附頁：個人工作經驗及其他資歷 

ANEXOS COMPLEMENTARES： EXPERIÊ NCIA PESSOAL E OUTRA QUALIFICAÇ  Ã  O 

 

 

投考人編號 Número do candidato：  

個人工作經驗及其他資歷 EXPERIÊ NCIA PESSOAL E OUTRA QUALIFICAÇ Ã O  

 


