
 

 

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

Plano de trabalhos/serviços para a prestação de serviços retributivos em Macau 
 

O beneficiário do «Programa de Concessão de Subsídios para Realização de Estudos Artísticos e Culturais» tem de cumprir a 

obrigação de regressar e trabalhar em Macau, durante um período contínuo não inferior ao subsidiado. Para acompanhamento do 

cumprimento desta obrigação, durante o período de prestação dos serviços retributivos, o beneficiário deve entregar anualmente 

no IC, durante o mês de Dezembro, por sua própria iniciativa, e até cumprimento integral, original dos documentos 

comprovativos. Caso ocorra qualquer alteração, relativa à execução dos serviços retributivos, o IC deve ser informado, por 

escrito, no prazo de 60 dias seguidos, a contar da ocorrência, devendo ainda ser entregues os documentos comprovativos.  
 

Informações básicas do beneficiário 

Nome:  ____________________________________________________________________________________     Sexo:______ 

Telefone de contacto: _______________________   Correio electrónico： ___________________________________________ 

Informações sobre Informações sobre o curso frequentado 

Grau académico:  □ Licenciatura   □ Mestrado                      Concluiu o curso:  □ Sim      □ Não          

Período subsidiado:________ Ano(s)                                                                 

Nome da instituição de ensino: ______________________________________________________________________________ 

Faculdade e especialização:  ________________________________________________________________________________ 

Localização da instituição:   □Interior da China       □Hong Kong           □Taiwan          □Estados Unidos       □Canadá     

□Nova Zelândia           □Austrália    □França       □ Outros: ________________________________________________ 

Realização dos serviços retributivos        (Ano de início:_________             Ano de conclusão:_________ ) 

Documentos 

comprovativos: 

□ Entregues:    □ Declaração do empregador □ Certidão do registo comercial  

□ Outros:  ___________________________________________________________________________ 

 □ Não entregues. Motivo: ______________________________________________________________ 

Entidade empregadora: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Telefone do empregador: _____________________   Correio electrónico: __________________________________________ 

Cargo/Função:__________________    Forma de provimento：□A tempo inteiro  □ A tempo parcial  □ Trabalho por conta 

própria 

Relação com o 

curso frequentado: 

 

               

□ Sim  

□Não 1) Razão: □ Falta de cargo/função adequado    □Vencimento insatisfatório  

□ Factores familiares             □ Outros:________________________________ 

 2) Realização de actividades pós-laborais relacionadas com o curso frequentado: 

□ Sim    □ Não 

Declaro que todas as informações fornecidas são verdadeiras e correctas, e tomei conhecimento de que o IC tem o 

direito de me exigir a restituição imediata e completa do subsídio recebido e a assunção de eventuais responsabilidades 

legais, se os documentos comprovativos forem entregues fora do prazo, se não forem entregues, se as 

informações/declarações prestadas forem falsas ou se forem ocultadas informações, sem justificação nem autorização. 
 

Assinatura do beneficiário:_____________________________ (A assinatura deve estar conforme o BIR da RAEM)   

Data:______ de ______ de______ 

Observacões： 

* Todas as informações prestadas apenas serão utilizadas pelo IC para a fiscalização e o acompanhamento do «Programa 

de Concessão de Subsídios para Realização de Estudos Artísticos e Culturais». Para os referidos efeitos e caso seja 

necessário, o IC reserva-se o direito de, para verificação das informações recebidas, contactar as entidades envolvidas. 

 

Preenchido pelo IC / Departamento de Desenvolvimento das Artes do Espectáculo: 

Código do estudante:_____________________________________  N.º de ref. do projecto subsidiado:____________________________________ 

□  Prestados os serviços retributivos   □   Outras informações e pareceres: ________________________________________________________  

Assinatura do trabalhador e data:____________________________________________________________________________________________                                     


