經 2021 年 2 月 23 日局長批示核准（第 16/2020 號法律《職業介紹所業務法》第 27 條第 1 款第 4 項）
Aprovado por Despacho do Director de 22 de Fevereiro de 2021 (Alínea 4) do n.° 1 do artigo 27.° da Lei n.° 16/2020 – “Lei da actividade das agências de emprego”)

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

職業配對紀錄表 / Mapa de registo de colocação profissional
職業介紹所營業場所名稱 / Denominação da agência de emprego:

准照編號 / Licença n.°:

資料所屬月份 / Dados relativos ao mês de:

__________________________________________

______________

____________________________
註

成功配對人數
Número de candidatos colocados
註

行業 1
Actividade
económicaNota1

註

職業 2
ProfissãoNota2

本地僱員
人數
Número de
trabalhadores
residentes

男
Masculino
外地僱員
Trabalhadores não residentes

人數
Número

來源地
Local de
origem

本地僱員
人數
Número de
trabalhadores
residentes

女
Feminino
外地僱員
Trabalhadores não residentes

人數
Número

來源地
Local de
origem

平均每月基本報酬(澳門元) 3
Remuneração de base média mensal (patacas) Nota3
男
女
Masculino
Feminino
本地僱員

外地僱員

本地僱員

外地僱員

Trabalhadores
residentes

Trabalhadores
não residentes

Trabalhadores

Trabalhadores

residentes

não residentes

口 當月無相關數據 / Não existem dados para o mês em causa
註 1 / Nota1︰根據《澳門行業分類》之行業編碼選取首三位數（如屬特殊行業請填五位數）
，並由小至大填寫。/ Escreva, por ordem crescente, os primeiros 3 dígitos do código de actividade
económica (caso seja uma actividade económica especial, escrever os 5 dígitos) segundo a“Classificação das Actividades Económicas”(CAM).
特殊行業︰ 74920 偵查和保安的服務 ； 74930 工業清潔服務； 92491 彩票及其他博彩活動。Actividades económicas especiais: 74920 Actividade de investigação e de segurança; 74930
Actividade de limpeza industrial; 92491 Lotarias e outros jogos de apostas.
註 2 / Nota2︰根據《澳門職業分類》之職業編碼選取首四位數，並由小至大填寫。/ Escreva, por ordem crescente, os primeiros 4 dígitos do código da profissão segundo a “Classificação das
Ocupações Profissionais de Macau”(COPM).
註 3 / Nota3: 每月基本報酬為《勞動關係法》第 59 條所指的基本報酬，但不包括該條文第 1 款(2)、(3)及(8)項所指的超時工作報酬、夜間工作或輪班工作的額外報酬、雙糧或其他
同類性質的定期給付；亦不包括僱主每月向外地僱員支付以確保其住宿權利的金額。/ A remuneração de base mensal é a remuneração de base indicada no artigo 59.° da “Lei das Relações de
Trabalho”, não incluindo a remuneração do trabalho extraordinário, o acréscimo por prestação de trabalho nocturno ou por turnos, o 13.° mês de salário ou outras prestações periódicas de natureza

__________________
職業介紹所業務准照持有人
簽名
Assinatura do titular da licença
de agência de emprego

semelhante indicados nas alíneas 2), 3) e 8) do n.° 1 daquele artigo, nem o montante pago mensalmente pelo empregador para assegurar o direito ao alojamento do trabalhador não residente.

日期 / Data：_________
注意：本表格須每月填寫，並於翌月 20 日前向勞工事務局遞交（表格須經就業服務指導員核實）。
Nota: As agências são obrigadas a remeter mensalmente à DSAL os mapas devidamente preenchidos até ao dia 20 do mês posterior àquele a que respeita
(O formulário tem de ser confirmado pelo orientador no serviço de emprego).

核實表格之就業服務指導員
Orientador no serviço de
emprego que confirmou o mapa
准照編號/ Licença n.°：

__________________
姓名/ Nome：_________

經 2021 年 2 月 23 日局長批示核准（第 16/2020 號法律《職業介紹所業務法》第 27 條第 1 款第 4 項）
Aprovado por Despacho do Director de 22 de Fevereiro de 2021 (Alínea 4) do n.° 1 do artigo 27.° da Lei n.° 16/2020 – “Lei da actividade das agências de emprego”)

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

提供服務紀錄表（僱主） / Mapa de registo de prestação de serviços (empregadores)
職業介紹所營業場所名稱 / Denominação da agência de emprego:

准照編號 / Licença n.°:

___________________________________________

_______________

註

服務項目
Modalidade do
serviçoNota

口

服務內容
Conteúdo do serviço

服務僱主人次
Número de empregadores
do serviço (pessoas físicas)

本地僱員人數
Número de trabalhadores
residentes

資料所屬月份 / Dados relativos ao mês de:

____________________________

外地僱員
Trabalhadores não residentes
人數 / 配額
Número / Quota

來源地
Local de origem

當月無相關數據 / Não existem dados para o mês em causa

註 / Nota︰
提供“職業介紹所業務”，請填寫“A”；
Escreva“A”para a prestação de“actividade de agência de emprego”；
提供“應服務使用者要求提供因勞動關係的建立及終止而所需的支援服務”請填寫“B”。
Escreva“B”para a prestação de“serviços de apoio necessários para a criação e cessação da relação de trabalho, a pedido do utente dos serviços”.

___________________
職業介紹所業務准照持有人
簽名
Assinatura do titular da licença
de agência de emprego
注意：本表格須每月填寫，並於翌月 20 日前向勞工事務局遞交（表格須經就業服務指導員核實）。
Nota: As agências são obrigadas a remeter mensalmente à DSAL os mapas devidamente preenchidos até ao dia 20 do mês posterior àquele a que respeita
(O formulário tem de ser confirmado pelo orientador no serviço de emprego).

日期/ Data：___________

核實表格之就業服務指導員
Orientador no serviço de emprego
que confirmou o mapa
准照編號/ Licença n.°：

_____________________
姓名/ Nome：____________

經 2021 年 2 月 23 日局長批示核准（第 16/2020 號法律《職業介紹所業務法》第 27 條第 1 款第 4 項）
Aprovado por Despacho do Director de 22 de Fevereiro de 2021 (Alínea 4) do n.° 1 do artigo 27.° da Lei n.° 16/2020 – “Lei da actividade das agências de emprego”)

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

提供服務紀錄表（求職者） / Mapa de registo de prestação de serviços (candidatos a emprego)
職業介紹所營業場所名稱 / Denominação da agência de emprego:

准照編號 / Licença n.°:

資料所屬月份 / Dados relativos ao mês de:

___________________________________________

_______________

___________________________

註

服務項目
Modalidade de
serviçoNota

口

服務內容
Conteúdo do serviço

本地僱員人數
Número de trabalhadores
residentes

外地僱員
Trabalhadores não residentes
人數
Número

來源地
Local de origem

當月無相關數據 / Não existem dados para o mês em causa

註 / Nota︰
提供“職業介紹所業務”，請填寫“A”；
Escreva“A”para a prestação de“actividade de agência de emprego”；
提供“應服務使用者要求提供因勞動關係的建立及終止而所需的支援服務”，請填寫“B”。
Escreva“B”para a prestação de“serviços de apoio necessários para a criação e cessação da relação de trabalho, a pedido do utente dos serviços”.

____________________
職業介紹所業務准照持有人
簽名
Assinatura do titular da licença de
agência de emprego

注意：本表格須每月填寫，並於翌月 20 日前向勞工事務局遞交（表格須經就業服務指導員核實）。
Nota: As agências são obrigadas a remeter mensalmente à DSAL os mapas devidamente preenchidos até ao dia 20 do mês posterior àquele a que respeita
(O formulário tem de ser confirmado pelo orientador no serviço de emprego).

日期/ Data：__________

核實表格之就業服務指導員
Orientador no serviço de emprego
que confirmou o mapa
准照編號/ Licença n.°：

_____________________
姓名/ Nome：____________

