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Declaração de recolha e finalidade de dados pessoais 
1. O candidato tem conhecimento que os dados fornecidos à DSALdestinam-se àconjugação de emprego e colocação 

profissional. 

2. O acesso e alteração de dados pessoais constantes do Bilhete de Identidade de Residência de Macau é feita mediante 
requerimento escrito, enquanto que o acesso e alteração dos restantes dados pode ser feita via telefone. 

3. Para fins de conjugação de emprego e colocação profissional, a DSAL exibe, através da sua Internet, o curriculumdo 
candidato (excluindo o seu nome, sexo, idade e dados de contacto) e, consoante as necessidades dos serviços em questão, 
transfere os dados pessoais do candidato para outros organismos ou entidades privadas; Também para os mesmos fins, os 
dados pessoas do candidato poderão ser transferidos para o Departamento de Formação Profissional da DSAL, de modo a 
facilitar a aquisição de informação e serviços sobre a formação profissional. 

4. A DSAL toma medidas adequadas para sigilo e conservação de dados pessoais, nos termos da Lei n.o 8/2005(Lei da 
Protecção de Dados Pessoais). 

5. Para o cumprimento de obrigações legais, a DSAL pode transferir os dados fornecidos pelo candidato para outros serviços 
públicos e órgãos judiciais.  

 
 

A preencher pela DSAL Declaro que tomei conhecimento e comprometo-me a cumprir a “Declaração da recolha e utilização de dados pessoais”, assegurando que todas as informações preenchidas são verdadeiras.  

Número: ___________________________ N.o SD:：：：：________ ／／／／20______ 

Data de inscrição: 20 _____  ／／／／_____ ／／／／_____      ○ DSAL   ○ IAM     O funcionário     

Reservado à DSAL    ____________________________ 
O/A Declarante(Assinatura conforme o BIR)  

 

Assinale com“����” a sua resposta  ○○○○ : Opção única   □□□□ :  Múltiplas opções 

Parte 1: Dados pessoais  

BIR n.o______________________ 

Nome do BIR: (Apelido)__________________ (Nome) __________________________________ Nome em chinês: ________________ 

Área de residência: ○ Macau  ○ Taipa   ○ Coloane   ○ Outra _________ 

Contacto de Macau: Telemóvel: 853-_________________________ Rede fixa: 853-__________________________  

Email: ___________________________________  
Indivíduo com deficiência:  ○Não ○Sim  Tipo: □ Deficiência intelectual □ Deficiência motora □ Deficiência auditiva □ Deficiência visual □ Deficiência verbal  □ Reabilitado de doença mental  □ Outro ___________________ 

 

Parte 2: Nível de ensino  

( Se possui nível de ensino superior, preencha a partir do nível de Bacharelato/Licenciatura) ○ Não frequentou ensino regular ○ Ensino especial ○ Ensino primário (concluído/incompleto) ○ Ensino secundário geral (concluído/incompleto) ○ Ensino secundário complementar (concluído/incompleto) ○ Educação técnico-profissional (concluído/incompleto)    Área:___________________________________________ 
□ Bacharelato  / □ Licenciatura (concluído/incompleto)      Área: ______________________________________________ □ Mestrado (concluído/incompleto)      Área: ______________________________________________ □ Doutoramento (concluído/incompleto)      Área: ______________________________________________ 
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Parte 3: Conhecimento de Línguas Parte 4: Técnicas de condução  

A:Bom    B: Regular    C: Fraco Outras 
línguas  

Carta de 
condução 
de Macau 

□Motociclo ligeiro    □Motociclo pesado   □Automóvel ligeiro  □Automóvel pesado de mercadoria □Automóvel pesado de passageiros (D1)  □Automóvel pesado de passageiros (D2)  □Tractor (E+C)                   
 Cant.  Mand.  Port.  Ing.    

Falado       Carta de 
condução 
da China 

□Automóvel ligeiro             □Automóvel pesado      □Automóvel médio de passageiros □Automóvel pesado de passageiro     □Tractor      Escrito      

  
Parte 5: Técnicas profissionais  □     Contabilidade     ( □ LCC ____ grau  □ em chinês   □ em inglês ) □  Processamento de textos no computador □  Cartão de segurança ocupacional 

Outras técnicas / qualificações profissionais::::    1.1.1.1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    2.2.2.2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    3 .3 .3 .3 .  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

 

 Parte 6: Experiência profissional 

 (*Preencha os empregos mais recentes;é necessário preencher a designação da empresa do último emprego) 

 Designação da empresa  Cargo ocupado  Antiguidade  

*   ＿＿＿ anos ＿＿＿  meses 

 
   ＿＿＿ anos ＿＿＿ meses 

 
   ＿＿＿ anos ＿＿＿ meses 

 

Parte 7: Situação no emprego  Parte 8: Condições de trabalho 

Situação  Razão de inscr ição  Natureza do trabalho:        □ A tempo inteiro      □ Outras   □ De curta duração    ○ Empregado     ○ Desempregado     〇há menos que 1 mês     〇Há ____ anos ____ meses 
○ Mudança de ambiente ○ Demissão não voluntária ○ Demissão voluntária ○ Acabou de concluir o curso ○ Outras: _____________ 

Trabalho por turnos:    ○ Pode                        ○ Não pode    
Horas:  Das ＿＿＿＿＿＿＿ às ＿＿＿＿＿＿＿    
Local de trabalho: □ Macau     □ Taipa / Coloane        □ Ilha da Montanha □ Todos acima referidos 

 

Parte 9: Emprego desejado      Cargos pretendidos 
Salário de base pretendido 

 ( por mês / por dia / por hora ) 

1.a preferência:    

2.a preferência:    

3.a preferência:    
 


