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澳門羅理基博士大馬路818號
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, no. 818, Macau

在讀大學生或相關人士，
具有體育、醫學基礎知識優先。

1.  填寫報名表(內頁)，或在體育局網頁www.sport.gov.mo下載表格，
在截止日期前連同照片用以下其一方式遞交
Preenchimento da ficha de inscrição (página interior) ou descarregar a ficha na página 
electrónica do Instituto do Desporto www.sport.gov.mo , submissão da ficha preenchida e da 
fotografia recente através de um dos meios seguintes até ao termo do prazo de inscrição:

·體育局 – 澳門羅理基博士大馬路818號
Instituto do Desporto - Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, no. 818, Macau

·運動醫學中心 – 氹仔海洋花園大馬路220號1樓
Centro de Medicina Desportiva - Av. dos Jardins do Oceano, no.220, 1o andar, Taipa

·電郵電子檔
Correio electrónico

2.  網上報名：
Inscrição online

招 募 對 象

報名截止日期 2019/11/15

cmd@sport.gov.mo

Destinatários

Método de Inscrição

Prazo de inscrição

Estudantes que frequentam o ensino superior ou 
entidades relacionadas, preferencialmente os que têm 
conhecimentos básicos nas áreas do desporto e medicina.

報 名 方 式

如有任何疑問，歡迎致電
Para mais informações, por favor 
ligar para os números de telefone

2881 0896



編號
Numero de inscrição

個人資料

中文姓名
Nome em Chinês

葡文姓名
Nome em Português

性　別
Sexo

澳門居民身份證 (只需填最後4位數字)
No do BIR (os últimos 4 dígitos )

聯絡電話
Telefone de 
contacto

居住堂區
Freguesia

聖安多尼堂
Santo António

花地瑪堂
N.S. de Fátima

望德堂
São Lázaro

氹仔
Taipa

路環
Coloane

風順堂
São Lourenço

大堂
Sé

電　郵
Correio
electrónico

出生日期
Data de 
nascimento

日         月             年
Dia        Mês           Ano

日         月             年
Dia        Mês           Ano

男M 女F

相片
Fotografia

學歷及專業

最高學歷及專業資格
Grau académico

工作經驗
Experiência 
de trabalho

年級
Ano

主修科目
Especialização

學校名稱
Designação do 
estabelecimento de ensino

語言（可多選）
Língua (pode assinalar mais do que uma opção) 

廣東話
Cantonense

普通話
Mandarim

葡語
Português

英語
Inglês

其他
Outras

備 註 NOTA

‧本報名表所收集的個人資料會用作招募所用
Os dados pessoais recolhidos no presente formulário, destinam-se a efeitos de recrutamento.

‧個人資料當事人有權依法申請查閱、更正或更新其存於體育局-運動醫學中心
的個人資料
De acordo com as normas aplicáveis, o candidato tem o direito de acesso, rectificação e actualização 
dos dados pessoais armazenados pelo Instituto do Desporto – Centro de Medicina Desportiva.

‧本機構對所收集的個人資料會絕對保密及確保安全
Os seus dados pessoais serão protegidos confidencialmente e seguramente.

報名日期
Data de inscrição

簽名
Assinatura

Informação Pessoal

Habilitações Académicas


