
 

 

Candidatura a cinco vogais inscritos como assistentes sociais 

do segundo mandato (2022-2025) do Conselho Profissional 

dos Assistentes Sociais 

 

Boletim de Candidatura 

Dados pessoais 

Nome (em chinês): 

Nome (em língua estrangeira): 

N.º do BIRM: N.º de inscrição de assistente social: 

Entidade / Unidade de serviços onde exerce funções: 

 

 

 

 

Cargo:  

Ano em que iniciou o exercício das funções actuais: 

 

Tempo de serviço (n.º de anos) relativo ao exercício 

da profissão de assistente social: 

Endereço de correspondência: 

Telefone de contacto: 

Correio electrónico para contacto: 

Currículo  

(Caso o espaço não seja suficiente, utilize folhas adicionais para completar as informações assinando-as.) 

1. Experiência no exercício das funções de assistente social 

Designação de entidade / instituição 

de serviços 
Área de serviços 

Período 

(mm/aaaa a mm/aaaa) 

   

   

   

2. Cargo público / função pública que o candidato exerceu ou está a exercer (por ex.: membro 

de outro órgão consultivo do Governo da RAEM) 

Designação de conselho ou 

comissão (ou outro organismo) 

Designação de instituição representada 

ou nome de individualidade 

(Especifique) 

Período 

(mm/aaaa a mm/aaaa) 

   

   

Data de recepção no CPAS 

_____________________ 

O recebedor ___________ 



 

 

3. Prémio / Louvor / Condecoração / Publicação de obras 

Descrição 

Designação de instituição representada 

ou nome de individualidade 

(Especifique) 

Período  

(dd/mm/aaaa) 

   

   

4. Razões pelas quais me candidato a vogal do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais 

 

5. Expectativa quanto ao Conselho Profissional dos Assistentes Sociais e plano de trabalho 

 

Declaração e tomada de conhecimento 

Declaro: 

1) Ter conhecimento que os meus dados pessoais serão recolhidos pelo Conselho Profissional dos Assistentes 

Sociais (CPAS) para o processamento da presente candidatura e, ao mesmo tempo, estou plenamente 

ciente e de acordo com o objectivo e finalidade a que se destina o tratamento dos meus dados pessoais por 

parte do CPAS. 

2) Dar consentimento a que os meus dados pessoais sejam transferidos pelo CPAS para o Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau, a fim de que este tome em consideração para a designação de vogais 

do CPAS. 

3) Ter comunicado com clareza aos recomendadores que os seus dados pessoais que me foram entregues 

serão submetidos ao CPAS, tendo os mesmos prestado o seu consentimento nesse sentido. 

4) Ser do meu conhecimento que, caso o meu cartão de inscrição de assistente social seja inválido, não posso 

participar na presente selecção, facto a que não me oponho. 

5) Comprometer-me a cumprir com seriedade as funções inerentes ao cargo de vogal e a colaborar de modo 

empenhado, no sentido de participar nas reuniões e nas actividades do CPAS, caso seja designado(a) vogal 

do CPAS. 

6) Asseguro a coordenação com a entidade / instituição onde exerço funções, no sentido de poder, 



 

 

nomeadamente, participar nos trabalhos e nas actividades do CPAS durante o horário normal de 

expediente. 

Assinatura do(a) candidato(a): 

Data de apresentação da candidatura: 

Documentos necessários: 

1. Cópia do bilhete de identidade ou do cartão de inscrição de assistente social do candidato; 

2. Boletins de recomendação: 

1) 25 “Boletins de recomendação efectuada por indivíduo” e cada um desses deve ser instruído com a 

cópia do bilhete de identidade e do cartão de inscrição de assistente social ou certificado de acreditação 

profissional da respectiva pessoa recomendadora; 

2) Um “Boletim de recomendação efectuada por entidade”, acompanhado dos seguintes documentos: 

▪ Documentos que permitem demonstrar que a pessoa que assina a recomendação tem poderes para 

o fazer (por ex.: ofício emitido pela entidade, estutatos da pessoa colectiva, procuração, etc.)  

▪ Documentos que permitem comprovar que a entidade recomendadora está a prestar serviços 

sociais ou promover a profissão de assistente social (Por ex.: cópia dos estatutos da entidade 

publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau ou dados relativos 

ao número de licença de funcionamento do equipamento social, concedida pelo Instituto de 

Acção Social); 

【Nota: Caso a recomendação seja efectuada por instituição de ensino superior, não é necessária 

a apresentação dos documentos referidos nesta alínea.】 

3. Cópia do bilhete de identidade ou do cartão de inscrição de um assistente social inscrito que exerce 

funções em regime de tempo inteiro na entidade recomendadora ou na instituição que lhe está 

subordinada, caso a recomendação seja efectuada por entidade da área do serviço social. 
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