
 

Concurso de projectos de divulgação da Constituição e da Lei Básica nas escolas 

Boletim de inscrição 

(Grupo dos estudantes do ensino superior) 

  

Entidades organizadoras: Associação de Divulgação da Lei Básica de Macau, Direcção dos Serviços de 

Assuntos de Justiça e Direcção dos Serviços do Ensino Superior 

 

Declaração em relação à recolha de dados pessoais 

Nos termos das disposições na Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais): 

1. Os dados pessoais providenciados pelo requerente no presente boletim apenas se destinam aos fins 

directamente relacionados com a candidatura. 

2. Para efeitos da candidatura ou por força de cumprimento das obrigações legais, os dados acima 

referidos podem ser transferidos para outros serviços ou entidades competentes. 

3. O candidato tem o direito de requerer, nos termos legais, o acesso, a rectificação, a supressão ou o 

bloqueio dos dados pessoais à Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ). 

4. No processamento dos dados pessoais recolhidos, a DSES irá cumprir as disposições constantes na 

Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais). As pessoas que quiserem consultar esta lei 

podem aceder à respectiva página electrónica. 
 

 

□ A nossa equipa tomou conhecimento da necessidade de recolha dos dados pessoais para efeitos do 

“Concurso de projectos de divulgação da Constituição e da Lei Básica nas escolas” e aceitou os termos 

da “Declaração em relação à recolha de dados pessoais”. 

□ A nossa equipa tomou conhecimento do Regulamento da actividade, concorda com toda a programação 

e irá tratar das formalidades de inscrição. 

 

Dados dos participantes (os participantes devem ser estudantes que frequentem as instituições de ensino 

superior de Macau e pelo menos um deles deve ser residente de Macau.) 

Nome da equipa:                 Instituição:                    

 
1.ª parte: Dados do líder da equipa 

Nome em chinês: (deve ser idêntico ao do BIR):          Nome estrangeiro (deve ser idêntico ao do BIR):         

Género:  M  F  Data de nascimento:  /  /   (Dia/Mês/Ano) 

Tipo do documento de identificação:             N.º:                   

N.º do cartão de estudante:                  

Curso que estuda:                 Ano:                   

Tel: (     )              E-mail:                   

 

 

 



 

 

2.ª parte: Dados dos membros da equipa 
 

N.º 

Nome em 

chinês   

(deve ser 

idêntico ao do 

BIR) 

Nome 

estrangeiro 

(deve ser 

idêntico ao do 

BIR) 

Género 
N.º do cartão 

de estudante 

Curso que 

estuda 
Ano 

Documento de 

identificação 

Tipo N.º 

1         

2         

3         

4         

5         

         
3.ª parte: Projecto da actividade (Se o espaço for insuficiente, pode escrever numa folha separada) 

Esta parte deve incluir: objectivo da actividade, data e lugar de realização, destinatários, forma da actividade, 

conteúdo do projecto e orçamento, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.ª parte: 

Caso a equipa seja premiada, o seu representante que irá receber o prémio é: 

Líder                    

Membro:

da equipa： 

         Tel:            E-mail:              
 

Obs.: A equipa premiada ou o seu representante deve estar presente na cerimónia de entrega dos prémios 

☐A nossa equipa confirma que os dados acima preenchidos são verdadeiros e irá cumprir o Regulamento do 

Concurso e conformar-se com a decisão tomada pelas entidades organizadoras de acordo com o Regulamento. 

 

                          Assinatura e data:                    (   /   /2019) 

 

 
 

Reservado às entidades organizadoras 

 

 Documentos entregues 

 ☐ Boletim de inscrição 

 ☐ Cópia do documento de identificação válido (frente e verso) 

 ☐ Cópia do cartão de estudante (frente e verso) 

  

Responsável pela recepção de documentos: _________________   

  

 Data da recepção: ____(dia) de_____(mês) de______(Ano) 
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