
       

Selecção a realizar pelo Conselho Profissional dos Assistentes 

Sociais para a elaboração da lista de candidatos a cinco vogais 

inscritos como assistentes sociais do segundo mandato  

(2022-2025)  
 

Boletim de Recomendação Efectuada por Entidade 

Dados da entidade recomendadora 

Designação da entidade (em chinês): 

Designação da entidade (em língua estrangeira): 

N.º de registo de pessoa colectiva: 

Natureza da entidade: Serviços sociais   Profissão de assistente social  

Com oferta de curso de licenciatura em serviço social 

Descrição sucinta do objectivo e da área de actuação da entidade: Indique os destinatários dos serviços 

(campo aplicável a serviços sociais): 

N.º de assistentes sociais inscritos 

contratados a tempo inteiro (campo 

aplicável a serviços sociais): ___＿____ 

Quando se trate de entidade de serviços sociais, é necessário facultar 

o nome de, pelo menos, um assistente social inscrito contratado a 

tempo inteiro: 

 

______________________________________________________ 

N.º de inscrição de assistente social: 

 

 

 

_____________________________ 

Nome do representante da entidade: 

 

 

Cargo: 

N.º do bilhete de identidade do representante da entidade: 

 

N.º de inscrição de assistente social (se 

houver): 

Endereço da entidade: 

Telefone de contacto: 

Correio electrónico para contacto: 

Dados da pessoa recomendada 

Nome (em chinês): 

Nome (em língua estrangeira): 

N.º de inscrição de assistente social: 

Data de recepção no CPAS 

_____________________ 

O recebedor ___________ 



       

Razões que levaram a recomendar a pessoa atrás indicada: 

 

 

Declaração e tomada de conhecimento 

Eu, em nome da entidade recomendadora, declaro que: 

1. Assino, em nome da entidade recomendadora, o boletim de recomendação, no sentido de recomendar a 

participação da pessoa nele indicada na selecção de candidatos a vogais inscritos como assistentes sociais 

do segundo mandato pelo Conselho Profissional dos Assistentes Sociais. 

2. Dou consentimento a que o presente boletim de recomendação e dados da entidade recomendadora sejam 

submetidos pela pessoa recomendada ao Conselho Profissional dos Assistentes Socias para a finalidade 

acima descrita. 

3. Em conformidade com os estatutos ou procuração da entidade recomendadora, tenho poderes bastantes para 

assinar o presente boletim de recomendação e estou ciente da minha obrigação de assumir as consequências 

legais daí decorrentes. 

4. Estou ciente de que o número máximo de vezes que uma entidade recomendadora pode efectuar a 

recomendação é de dois e que caso tal limite seja excedido, haverá lugar a inutilização de todas as 

recomendações efectuadas pela entidade recomendadora. 

5. Asseguro que, em caso de ser necessário apresentar cópia do bilhete de identidade ou do cartão de inscrição 

de um assistente social inscrito contratado em regime inteiro, este está ciente de que os seus dados pessoais 

serão submetidos ao Conselho Profissional dos Assistentes Sociais. 

Assinatura do(a) representante da entidade: 

 

 

 

 

 

Carimbo da entidade: 

 

 

Data de recomendação: 

Documentos necessários: 

1. Documentos que permitem demonstrar que a pessoa que assina a recomendação tem poderes para o fazer 

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

2. 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); 

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

dos documentos referidos neste ponto.】 

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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