Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo
para os anos de 2017 a 2019
Formulário de requerimento para exame de credenciação do exterior
Dados pessoais
Chinês
1. Nome

/

2. Data de

Língua
estrangeira ou
sua romanização

nascimento

3. N.o do BIRM

Ano

4. Sexo

M

/
Mês

Dia

F

5. Endereço
(pode ser local ou do exterior)

7. N.o de telefone
6. Correio electrónico

(pode ser local ou do
exterior)

Informações do exame de credenciação
8. Designação do exame
de credenciação
/

9. Data de início do exame
obser vação 3

Ano

10. Despesa obser vação

Mês

Tipo de moeda
despesas)

9

/
Dia

Pagamento efectivo da despesa de exame

Informações da conta bancária em Macau obser vação
11. N o m e

do

(Não inclui outras

10

banco

obser vação 11

12. N o m e d a c o n t a
12
b a n c ár i a obser vação
13. N . º d a c o n t a b a n c ár i a
obser vação 13

14. Tipo de moeda d a
c o n t a b a n c ár i a

Pataca

obser vação 14

Outra

Outros subsídios obser vação 15
Declaro que o exame de credenciação acima mencionado não obteve nenhum financiamento total ou parcial de outras entidades
públicas de Macau.
Declaro que o exame de credenciação acima mencionado obteve financiamento total ou parcial de outras entidades pú blicas de
Macau cujos dados são os seguintes:
Entidade de financiamento: ____________________ Curso/exame de credenciação financiado: _____________________
Montante de financiamento: _____________________
1. Concordo em que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude transfira, nos termos da Lei n.° 8/2005 (Lei de Protecção de
Dados Pessoais), os meus dados pessoais e os respectivos documentos relativos ao pedido, para as instituições organizadoras dos
exames de credenciação, incluindo as instituições fora de Macau, ou para a autoridade competente do local onde a respectiva
instituição se situa, para efeitos de verificação.
2. Ao abrigo do Regulamento Administrativo n.° 10/2017, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e a Direcção dos Serviços
de Identificação podem, nos termos da Lei n.° 8/2005 (Lei de Protecção de Dados Pessoais), apresentar, trocar, verificar e utilizar os
dados pessoais dos requerentes, através de qualquer forma, incluindo a interconexão de dados.
3. Li detalhadamente e tomei conhecimento das informações contidas nas observações para o requerimento e cumprirei as instruções
do financiamento do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo para os Anos de 2017 a 2019. Declaro que todas as
informações prestadas e os conteúdos dos documentos entregues são verdadeiros, que servem como fundamentos para a apreciação
e autorização do subsídio e que assumo a inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela falsidade das informações aqui contidas.

/

/

Data
Ano

DSEJ-D64

Mês

Dia

Assinatura do requerente
(Conforme o BIRM)

Assinatura do encarregado de
educação/tutor
(Para requerentes menores de 18 anos)

20170411

1.

2.

Observações para o requerimento do exame de credenciação do exterior
Na apresentação do requerimento do exame de credenciação e para a sua apreciação e autorização, devem ser submetidos os
seguintes documentos:
a. O presente formulário de requerimento [pode ser descarregado no website da DSEJ (www.dsej.gov.mo/pdac) ou
fotocopiado.];
b. Cópia dos documentos comprovativos do pagamento da despesa do exame de credenciação.
O comprovativo do pagamento pode ser: um recibo/comprovativo do pagamento, emitido pela instituição organizadora, talão de
transferência bancária, talão de transferência electrónica, ou outros documentos comprovativos, nos q uais constem o nome do
requerente, a designação da instituição organizadora, o montante pago das despesas com exames, e a data correspondente ao
exame, entre outras informações. Se o comprovativo do pagamento não incluir a totalidade das informações acima referidas, o
requerente deve apresentar outro comprovativo complementar.

3.

O requerente tem de assegurar que a data do início do exame indicado no comprovativo do pagamento entregue corresponde ao
período entre 11 de Abril de 2017 e 31 de Dezembro de 2019. Em situações gerais, Cada exame de credenciação deve ser
apresentado de forma independente, a data do exame de credenciação deve corresponder às informações indicadas no documento
comprovativo de pagamento.

4.
5.

Todas as cópias de informações entregues devem ser, obrigatoriamente, escritas numa das línguas, chinesa, portuguesa ou inglesa.

6.

7.

Caso as informações do requerimento, prestadas pelo requerente, não estejam completas, não correspondam às exigidas ou ainda
necessitem de esclarecimentos complementares, a DSEJ irá notificar, através da página electrónica do programa (simultaneamente
através de correio electrónico ou SMS como notificação auxiliar), O requerente deve completar / alterar as informações, no prazo
de 5 dias, contados a partir do dia seguinte à notif icação da DSEJ.,Caso contrário, a DSEJ irá proceder à apreciação das
informações originalmente entregues, notificando que ainda necessitam de ser completadas / rectificadas.
Caso ocorra a situação do ponto anterior, a DSEJ irá devolver o respectivo requerimento na página do programa. O requerente deve
completar / alterar as informações num prazo determinado e submeter novamente o requerimento para completar o processo. Caso contrário, não
será feita qualquer apreciação devido a informações incompletas no requerimento.
A natureza e os requisitos das instituições organizadoras do exame de credenciação são os seguintes:
Natureza

das

instituições

Requisitos

organizadoras
Instituições

de

ensino

 Deve ser reconhecida pela autoridade competente do local onde as instituições se situam.

superior/entidades públicas
Instituições

profissionais

competências de credenciação

com

 Devem satisfazer uma das condições:
 Possuírem qualificações de reconhecimento de uma determinada área;
 Possuírem funções de avaliação de qualificações nas áreas de especialização, conferidas pela
autoridade competente do local onde se situa;
 Os certificados emitidos são reconhecidos internacionalmente.
(Em situações gerais, os exames de credenciação, reconhecidos internacionalmente,
devem, para além de satisfazerem as condições gerais dos exames de credenciação,
devem ainda ser reconhecidos pelo menos em três países ou regiões. )

8.

Os exames de credenciação gerais têm de preencher uma das seguintes condições necessárias:
‧

Teste de avaliação do nível de certa capacidade do examinando;

‧

Teste de avaliação da competência da área de especialização que o examinando exerce;

‧

Teste de avaliação da qualificação da área profissional que o examinando exerce.

9.

Se a despesa do exame de credenciação não for paga em pata cas, a DSEJ, após a recepção do requerimento, efectuará o câmbio
daquele montante para patacas, com referência à taxa de câmbio do primeiro dia útil do mês em que os documentos do requerente
foram totalmente entregues.

10.

Caso ocorra uma falha na transferênci a bancária devido a informações bancárias erradas submetidas pelo requerente, além do
atraso possível no pagamento, o requerente deve assumir ainda todas as despesas administrativas cobradas pelo banco .

11.

A conta bancária dada, pelo requerente, deve ser a su a conta bancária individual ou colectiva num dos bancos estabelecidos em
Macau.

12.

O nome da conta bancária deve ser igual ao contido na caderneta bancária (incluindo os alfabetos e símbolos) e ainda o nome
completo do banco deve estar escrito. Caso contrário, a transferência bancária não poderá ser efectuada.

13.
14.

Por favor, não forneça o número do cartão bancário .

15.

Caso se tratem de cursos ou exames, a requerer pelo requerente, que já foram financiados, no todo ou em parte, por outras
entidades públicas de Macau, devem indicá-los no requerimento, e a DSEJ irá subsidiar apenas a parte não financiada , sendo que o
montante máximo não pode ultrapassar o saldo da conta de aperfeiçoamento individual do requerente.

16.

As informações sobre os locais de entrega dos documentos e observações a ter em atenção, contidas nas Instruções sobre o
Subsídio do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo para os anos de 201 7 a 2019, podem ser consultadas
através do website da DSEJ.

Quando o pagamento for feito através da conta bancária de Macau, noutra divisa, o requerente fica responsável pelo pagamento
das taxas de câmbio e/ou despesas bancárias.
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20170411

