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N.º do candidato (A preencher pelo CCAC):

Região Administrativa Especial de Macau 

Comissariado contra a Corrupção 

Ficha de Candidatura ao Curso de Formação 

para Ingresso de Investigadores

Junho de 2020

Observações: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 A presente ficha de candidatura deve ser preenchida com letra bem legível 
ou digitalmente.
 A presente ficha, devidamente preenchida, é entregue juntamente com uma 
fotografia colorida recente, sem chapéu, de 1,5 polegadas do candidato 
(colocada no lugar indicado), e as cópias do documento de identificação 
válido, do documento comprovativo das habilitações académicas exigidas no 
aviso de abertura do concurso, e dos outros documentos comprovativos.
 No caso de a presente ficha ser apresentada em suporte de papel e não ter 
espaço suficiente para o preenchimento dos respectivos dados, pode ser usado 
outro papel branco.
 Caso o candidato preencha a presente ficha com informações falsas ou 
apresente documentos falsos, será excluído da qualificação de candidatura, 
assumindo também a respectiva responsabilidade.
 Os candidatos devem prestar atenção que, os anúncios com indicação do local, 
data, hora e elementos relevantes da aplicação dos métodos de selecção 
das diferentes fases, bem como a lista classificativa da prova de conhecimentos 
e a lista classificativa final homologada serão afixados na Alameda Dr. 
Carlos d’ Assumpção, Edf. “Dynasty Plaza”,14.º andar, NAPE, 
Macau, e disponibilizados na página electrónica do Comissariado contra 
a Corrupção (https://www.ccac.org.mo).
 O Comissariado contra a Corrupção not ificará os candidatos sobre a data da 
afixação e do upload dos anúncios ou das listas aci ma referidos através do e-mail ou 
do telefone.
 Os dados e os documentos que os candidatos apresentem servem apenas para efeitos 
do presente concurso. Todos os dados da  candidatura serão tratados de acordo 
com as normas da Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecç ão de Dados Pessoais).

7.
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I. Dados Pessoais

Nome em chinês: __________________________________________           FOTO 

Nome em português: _______________________________________ 

Sexo: _____________________ Estado civil: ____________________  

Naturalidade: ______________ Data de nascimento: _____(ano)___(mês)___(dia) Idade:_____ 

Nacionalidade: _______ Tipo do documento de identificação: ____________ N.º___________ 

Morada: ____________________________________________________________________  

Telemóvel: ________________ E-mail: ___________________________________________  

Altura (cm): ____ Peso (kg): _____ 

Visão (grau de miopia/hipermetropia e astigmatismo): (Lado esq.)_______(Lado dir.)________ 

Responda às perguntas seguintes e marque  nas caixas correspondentes: 

Está cadastrado criminalmente? …Sim…Não… Em caso afirmativo, indique a data, a acusação 

e a punição: ______________________________________________________________________ 

Está actualmente envolvido em algum processo judicial? …Sim…Não… Em caso afirmativo, 

indique a razão e a posição processual: ________________________________________________ 

Foi castigado ou foi averiguado em algum processo disciplinar? …Sim…Não… Em caso 

afirmativo, indique a razão e o resultado: ______________________________________________ 

É titular de alguma empresa ou loja? …Sim…Não… Em caso afirmativo, indique o nome e o 

negócio: ________________________________________________________________________ 

É membro de alguma associação? …Sim…Não… Em caso afirmativo, indique o nome da 

associação e o cargo desempenhado: __________________________________________________ 

Dados dos familiares (Pais, cônjuge, filhos, irmãos e cunhados, bem como pais e irmãos do cônjuge, 

etc.): 

Nome 
N.º de doc. de
identificação Relação Profissão Entidade empregadora 



II. Dados da profissão

Entidade onde trabalha: _____________ Subunidade: _____________ Salário mensal: ____________ 

Categoria/cargo: ___________________________ Data de início:  ______(ano)____(mês)____(dia)

Apresentação sumária das funções exercidas: _____________________________________________  

Entidade onde trabalhou anteriormente 
e o respectivo local 

Categoria/cargo Período de serviço prestado 

1. _______________________________   ___________ de ___(ano)__(mês) a___(ano)__(mês) 

2. _______________________________   ___________ de ___(ano)__(mês) a___(ano)__(mês) 

3. _______________________________   ___________ de ___(ano)__(mês) a___(ano)__(mês) 

4. _______________________________   ___________ de ___(ano)__(mês) a___(ano)__(mês) 

5. _______________________________   ___________ de ___(ano)__(mês) a___(ano)__(mês) 

III. Habilitações Académicas

Estabelecimento de 
ensino 

Local Curso Ano de conclusão 

Primário  _________________   ______________  ______________ ______________ 

Sec. geral  _________________   ______________  ______________ ______________ 

Sec. comple.  _________________   ______________  ______________ ______________ 

Curso sup./Lic.  _________________   ______________  ______________ ______________ 

Outros  _________________   ______________  ______________ ______________ 

IV. Conhecimentos Linguísticos
Identifique o respectivo grau de conhecimento, com “R” (Regular), “B” (Bom), “MB” (Muito
Bom), ou desconhecimento. No caso de a língua não ser materna, indique com grau “B” ou “MB”
e deve fornecer adequadamente fundamentação ou documentos comprovativos.

Falado Escrito Lido 
Fundamentação ou 

documentos comprovativos 

Chinês __________ __________ __________ ________________________ 

Português __________ __________ __________ ________________________ 

Inglês __________ __________ __________ ________________________ 

Língua estrangeira 1 

(        )  
__________ __________ __________ ________________________ 

Língua estrangeira 2 

(        ) 
__________ __________ __________ ________________________ 

V. Capacidades em áreas específicas

Capacidades em áreas específicas que você possui e que poderão ajudar o desempenho das suas 

funções no CCAC (Indique no máximo 3 delas - não repetidas com os itens referidos na parte VI): 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________
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VI. Grau académico, experiência profissional, competência profissional,

habilitação profissional e distinções/louvores 
Marque  nas caixas correspondentes e forneça, sempre que possível, os respectivos documentos 

comprovativos 

1. Grau de licenciatura ..............................................................................................Sim…Não 

2. Experiência profissional igual ou superior a 1 ano em regime de trabalho a

tempo inteiro  .......................................................................................................Sim…NãoSim…Não 

3. Formado em direito, contabilidade, auditoria, arquitectura ou engenharia ...........Sim…NãoSim…Não 

4. Qualificação profissional como advogado, contabilista, auditor, arquitecto,

engenheiro civil, engenheiro de electrotecnia e telecomunicações, engenheiro

informático ou engenheiro electromecânico (Incluindo estágio) ..........................Sim…NãoSim…Não 

5. Premiado ou louvado no ensino secundário complementar ou universitário

no que respeita ao desempenho ou ao comportamento……………………….. Sim…Não 

6. Participou nos últimos 2 anos nalgum trabalho voluntário 

(Entidade:_________________________________)  .........................................Sim…NãoSim…Não 

7. Carta de condução de veículos ligeiros de Macau .................................. …….. Sim…Não 

8. Carta de condução de motociclos de Macau

( Inferior ou igual a 50cc  Superior a 50cc) …………………………. Sim…Não 

9. Qualificações reconhecidas na área de informática, tais como MCSE,

CCNA, CCNP, CISA ou CISSP………………………………………………. Sim…Não 

10. Qualificações reconhecidas nas áreas de primeiros socorros, salvamento,

treino físico ou treino esportivo, entre outras  ......................................................................Sim…Não 

11. Conhecimentos e capacidades de produção ou manutenção de aparelhos

electrónicos de precisão, circuito ou rádio ………………………………........ Sim…Não 

12. Premiado ou distinguido a nível internacional em representação do País ou

da RAEM (Indique: _________________________________________) …. Sim…Não 

VII. Razão para a candidatura
Descreva, de forma sucinta, a razão para a candidatura ao cargo de investigador (Entre 100 e

150 palavras no máximo):

Declaração do candidato: 

1. Caso seja admitido à prova de conhecimentos, escolho…chinês…português como língua a

utilizar na prova (perguntas e respostas).

2. Os elementos indicados e os documentos apresentados por mim correspondem à verdade.

Data: __________ Assinatura do candidato (conforme a assinatura constante do BIR): _____________________ 
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