Formulário de inscrição

Parte 1: Dados pessoais
N.∘do BIR:
Nome (estrangeiro ou romanizado)
Nome em chinês
Data de nascimento

/
○ Masculino

Sexo
Telefone para contacto

/

(dia/mês/ano)
○ Feminino
(Telemóvel) /
(Telefone residencial em
Macau)

E-mail:
(Por favor, dê-nos o seu e-mail, que
mais usa, para ser notificado, por
este meio, e a respectiva situação da
aprovação.)
País/Região em que se concluiu o
ensino secundário:
Endereço para contacto
Conta do QQ (se tiver):
Conta do Wechat (se tiver):
Informações sobre conta bancária
○ Em Macau ○ No exterior
(Especifique)________

Localidade do banco
Se
escolheu
obter o
subsídio

De acordo
com os
requisitos da
transferência

Endereço do
banco do
exterior:

através
de um
banco do
exterior,
precisa
preencher
esta
coluna.

bancária,
apenas 70
letras em
inglês ou 35
caracteres
chineses

residência no
estrangeiro do
indivíduo
registado:

Endereço da

Swift Code:
(É apenas limitado a 8 ou 11
caracteres.)
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Tipo de moeda da conta bancária

○ MOP ○ Outra moeda
(Especifique)____________
(O estudante responsabiliza-se pelas despesas
causadas pela conversão ou remessa)

Nome do banco
N.º da conta bancária
(Preencher sem símbolos ou espaços e, se
escolheu bancos regionais ingleses ou
europeus, preencha o número do IBAN.)

O referido número da conta, corresponde à
conta individual.
○ Tomei conhecimento.
A conta individual ou conta conjunta
fornecida, que não pertence ao estudante, vai
causar a falha na transferência. Para mais
esclarecimentos, pode, por favor, contactar
com o pessoal do Gabinete.

Parte 2: Dados da frequência escolar
Localidade da
Instituição do ensino
superior (região/país)
Local das aulas:

(1) país/região

Designação da
instituição do ensino
superior

(2) cidade

(preencha, por favor, o nome oficial da instituição)

Nome da entidade
colaboradora do curso:
(se aplicável)

Grau e nome do diploma

○

Certificado ou Diploma

○
○
○
○
○
○
○
○

Associate Degree
Bacharelato
Curso complementar de Licenciatura
Licenciatura
Diploma/Certificado de pós-graduação
Mestrado
Doutoramento
Outros (Especifique)__________________

Nome do curso
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Á rea de especialização

Depois de seleccionar o curso que frequenta, a
classificação das disciplinas mostradas no sistema de
registo, pode não corresponder à classificação que se
encontra na sua instituição que frequenta. As disciplinas
mostradas no sistema de registo são classificadas, de
acordo com a classificação das disciplinas definida pela
UNESCO.

○
○
○
Duração do curso (Se a
○
duração for 2,5 anos,
○
clique em “3 anos”):
○
○
○

1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos

○
○

Ano 1
Ano 2

○
○
○
○
○
○

Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Outros (especifique)__________________

Língua veicular
principal

○
○
○
○

Chinesa
Portuguesa
Inglesa
Outra (especifique)__________________

Tipo de curso

○
○

Regime de tempo integral
Regime de tempo parcial

Ano de frequência

6 anos
7 anos
Outros (especifique)__________________

Ano estimado para a
conclusão do curso

Beneficiário de apoio
financeiro concedido por ○
outras entidades
○
Nota 1
públicas de Macau
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Nome das entidades
públicas que
concederam o subsídio

○

Comissão Técnica de Atribuição de Bolsas para
Estudos Pós-Graduados (Gabinete de Apoio ao
Ensino Superior.)

○

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude/
Fundo de Acção Social Escolar

○
○

Instituto Cultural
Fundação Macau

○
○

A bolsas de mérito para estudos pós-graduados
Plano de Financiamento para a Frequência de
Cursos de Docência de Português e de Línguas
académico

○

Plano de financiamento para a frequência de cursos
de educação por alunos excelentes

○

Plano das bolsas de estudo para o ensino
superior (Bolsas de mérito)

○

Plano das bolsas de estudo para o ensino superior
(Bolsas-empréstimo)

○

Plano das bolsas de estudo para o ensino superior
(Bolsas especiais)

○

Plano das bolsas de estudo para o ensino superior
(Bolsas extraordinárias)

○

Programa de Concessão de Subsídios para
Realização de Estudos Artísticos e Culturais

○
○

Bolsas de Mérito Especial
Projecto de Continuação dos Estudos em Portugal
dos Alunos que completam o Ensino Secundário

Nota 2

Tipo de apoio

Nota 2

Nota 1:
O “Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito para os Estudos” e o “Programa de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento Contínuo” não estão isentos da apresentação dos documentos comprovativos da
frequência.

Nota 2:
Se não for possível confirmar os dados do estudante, mesmo depois da verificação efectuada pela respectiva
entidade, de acordo com as informações por ele prestadas, tais como o nome da entidade pública ou o tipo de
apoio, o mesmo deve, ainda, apresentar ou carregar o seu documento comprovativo da frequência de curso,
para efeitos da comfirmação.
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Tenho conhecimento e confirmo o seguinte:

1. Declaro que os dados, por mim fornecidos, estão correctos e que assumo toda a
responsabilidade proveniente do preenchimento errado dos dados, o que poderá
provocar atraso, indeferimento ou problemas na atribuição do subsídio. A prestação de
falsas informações implica, não só o cancelamento do subsídio, como, também, as
responsabilidades legais, assumidas por mim próprio;
2. Os dados pessoais e os relativos à frequência dos estudos, por mim fornecidos, são
protegidos e regulados pela “Lei da Protecção de Dados Pessoais”;
3. A entrega do presente boletim significa que autorizo que o Gabinete de Apoio ao
Ensino Superior recolha, trate de forma informática e utilize os dados prestados para
efeitos de verificação e avaliação, quanto à qualificação para a atribuição do subsídio,
bem como utilize, posteriormente, estes mesmos dados para fins de acções estatísticas
e de análise;
4.

Nos termos do disposto na Lei n.o 8/2005, “Lei da Protecção de Dados Pessoais”, o
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior pode confirmar, por qualquer meio, incluindo
a interconexão de dados, os dados pessoais dos interessados que se considerem
necessários.



Concordo na recepção das informações, divulgadas pelo Gabinete de Apoio ao
Ensino Superior, por terceiros sob a sua autoridade ou por subcontratante, bem como
na realização das consultas por eles efectuadas.

Assinatura do estudante

_________________________
( /
/ )
dia/mês/ano
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