
類別 Tipo de profissão 
貨車吊機操作工 □
Operador de veículos de elevação 
輪胎吊機操作工 □
Operador de grua móvel com rodas 
履帶吊機操作工 □
Operador de grua móvel com lagartas 
挖土機操作工 □
Operador de máquina de escavação 
推土機操作工 □
Operador de máquina de terraplanagem 
搬土機操作工 □
Operador de máquina de transporte de terras 

 

 

 

 

報名編號 
N.o de inscrição 個人資料 Dados pessoais 
 

姓名： 
Nome:  

身份證明文件編號： 
N.º do documento de identificação: 
電話： 
N.º de telefone: 
通訊地址： 
Endereço: 
電郵： 
E-mail: 

照片 
Fotografia 
( 1 ½ 〞) 

最高學歷程度 Habilitação académica mais elevada （請以「 」號選擇合適者 Assinale com「 」no respectivo quadrado） 

□ 小學程度 Ensino primário 

□ 初中程度 Ensino secundário geral 

□ 高中程度 Ensino secundário complementar 

□ 大學程度 Ensino universitário 

□ 其他 Outro 

澳門居民身份證副本 
Fotocópia do BIRM 

職業資歷 Experiência profissional 
報考建築機械操作類別技能測試者，必須提供由本地公司/僱主發出不少於一年所報考工種的操作工作證明，或持有合格完成

相關操作技能培訓課程的證書。 
Os candidatos ao teste de técnicas para operador de máquinas da construção civil, devem entregar documento comprovativo de experiência 
profissional não inferior a um ano, correspondente ao tipo de profissão escolhido neste boletim, emitido por empresa/empregador de Macau ou 
serem portadores do certificado de apto na formação profissional sobre as respectivas técnicas de operador. 

期 間 

Duração 

公司/僱主名稱及聯絡電話 

Designação da empresa / 
empregador e n.º de telefone 

曾使用機型 

Tipo de máquina 
工作性質 

Conteúdo funcional 

由____年____月 至 ____年___月 
De     ano     mês  a      ano    mês    

由____年____月 至 ____年___月 
De     ano     mês  a      ano    mês    

公司/機構聲明 

Declaração da empresa/organismo 
本公司/機構經過審核，認同/證明申請人__________________ 已有 _________年操作___________________________ 

_________________________(機械種類)的經驗，並擁有熟練的工藝水平，本公司/機構同意推荐申請人參加是項技能測試。 
Após apreciação, a empresa/organismo declara que o candidato ________________________ possui _____ anos de experiência a operar 

__________________________ (tipo de máquina), tendo demonstrado ser qualificado para o trabalho, pelo que é recomendado para participar 
nestes testes de técnicas. 

 
 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿   ＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公司/機構名稱（請用正楷書寫）             僱主簽署及蓋章         聯絡電話         日  期 

Por favor escreva em letras maiúsculas:                Assinatura e carimbo da entidade patronal        N.º de telefone               Data 
Designação da empresa/organismo               

勞 工 事 務 局 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais 
職 業 培 訓 廳 
Departamento de Formação Profissional

技能測試報名表 (建築機械操作類別) 
Boletim de Inscrição para o Teste de Técnicas (Operador de Máquinas da Construção Civil)



 

聲 明 Declaração 

本人謹此聲明，上述資料正確無誤，本人知悉所填報之資料如有虛假，將會被取消申請測試資格。 
 

收集個人資料聲明 

 

1. 申請者向本局提供之個人資料，僅為技能測試相關之用。 
 

2. 為履行法定義務，本局所收集之個人資料有可能被轉移至司法機關/其他行政機關/相關私人機構。 

 
3. 根據《個人資料保護法》，申請者可親身、以電話或書面、或透過有權限之第三人向本局要求查閱、更正或更新個人資

料。 
 
Declaro por minha honra que as informações acima referidas são verídicas e tenho pleno conhecimento que a inscrição será cancelada no caso de 
prestação de falsas informações. 
 

Declaração sobre a recolha de dados pessoais 
 
1.  Todos os dados pessoais fornecidos pelo candidato aos nossos Serviços servem apenas para este teste de técnicas. 

 
2.  Para cumprir as obrigações legais, os dados pessoais recolhidos pelos nossos Serviços podem ser transferidos para órgãos judiciais ou administrativos ou 
entidades privadas. 

 
3.  O candidato goza, nos termos da “Lei da Protecção de Dados Pessoais”, do direito de acesso, de rectificação ou de actualização dos seus dados pessoais 
através da apresentação do pedido pessoalmente nos nossos Serviços ou por via telefónica ou por escrito ou por pessoa competente. 

 
 

日期 Data:     /    /           申請人簽署 Assinatura do candidato:          

收妥文件 Documentos recebidos        (勞工事務局專用 Espaço reservado aos nossos Serviços) 

 

□ 身份證明文件副本                 Fotocópia do documento de identificação 
□ 吋半白底彩色近照 1 張             1 fotografia a cores de fundo branco de 11/2 polegadas 
□ 建造業職安卡副本                 Cópia do cartão de segurança ocupacional na construção civil  
□ 職業資歷證明文件副本             Cópia do documento comprovativo de experiência profissional 
□ 相關培訓課程證書副本             Cópia do certificado de formação profissional 
□ 有效的重型貨車駕駛執照副本       Cópia da licença de condução de automóveis pesados válida 

 (僅適用於貨車吊機技能測試)               (Aplica-se apenas aos candidatos a operador de veículo de elevação) 
□ 其他 Outro _______________________________________________________________________________ 
 

 

注 意 Atenção 

報名參加建築機械操作類別技能測試者，須符合下述要件： 

（一）年滿十八周歲 
（二）持有有效的建造業職安卡 
（三）具備一年相關工作的資歷證明或持有相關培訓課程的證書 

（四）報考貨車吊機測試者，須具有效的重型貨車駕駛執照 

Os candidatos ao teste de técnicas para operador de máquinas da construção civil devem satisfazer os seguintes requisitos: 
1) Ser maior de 18 anos; 
2) Possuir cartão de segurança ocupacional na construção civil válido; 
3) Ter documento comprovativo de experiência superior a um ano no tipo de profissão escolhido neste boletim ou possuir certificado de formação 

profissional nas respectivas técnicas de operador; 
4) Os candidatos a operador de veículos de elevação devem possuir licença de condução de automóveis pesados válida. 
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