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Motivos de admissão condicional 
Formas para supressão de deficiências ou prova de requisitos 

Em suporte de papel Em suporte electrónico 
(a) A assinatura do candidato 

constante da «Ficha de Inscrição 
em Concurso de Avaliação de 
Competências Integradas» 
entregue não corresponde à 
assinatura constante do 
documento de identificação 

 Deslocar-se pessoalmente para assinar a «Ficha de 
Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências 
Integradas» apresentada anteriormente; ou 

 Apresentar o original de uma nova «Ficha de Inscrição 
em Concurso de Avaliação de Competências 
Integradas» devidamente assinada (apenas para 
supressão de deficiência respeitante a assinatura, sendo 
tomado em consideração o conteúdo constante da 
Ficha entregue aquando da apresentação de 
candidatura). 

 Proceder ao carregamento da «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Integradas», 
em ficheiro de imagem digitalizada (por scanner) ou 
fotografada (apenas para supressão de deficiência 
respeitante a assinatura, sendo tomado em 
consideração o conteúdo constante da Ficha entregue 
aquando da apresentação de candidatura). 

(b) Falta de entrega de original da 
«Ficha de Inscrição em Concurso 
de Avaliação de Competências 
Integradas» 

 Apresentar o original de uma nova «Ficha de Inscrição 
em Concurso de Avaliação de Competências 
Integradas» devidamente assinada (sendo tomado em 
consideração o conteúdo constante da Ficha entregue 
aquando da apresentação de candidatura). 

 Proceder ao carregamento da «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Integradas», 
em ficheiro de imagem digitalizada (por scanner) ou 
fotografada (sendo tomado em consideração o 
conteúdo constante da Ficha entregue aquando da 
apresentação de candidatura). 



Concurso de avaliação de competências integradas referente a habilitações académicas de ensino secundário complementar  
(ref.: concurso de avaliação de competências integradas n.º 004-2019-ESC-01) 

Formas de supressão de deficiências ou prova de requisitos 

2 / 7 

Motivos de admissão condicional 
Formas para supressão de deficiências ou prova de requisitos 

Em suporte de papel Em suporte electrónico 
(c) Falta de indicação do endereço 

em Macau ou endereço indicado 
incompleto 

 Apresentar uma declaração indicando o endereço 
completo; ou 

 Apresentar uma nova «Ficha de Inscrição em Concurso 
de Avaliação de Competências Integradas» indicando o 
endereço completo (apenas para supressão de 
deficiência respeitante ao endereço, sendo tomado em 
consideração o demais conteúdo constante da Ficha 
entregue aquando da apresentação de candidatura). 

 Proceder ao carregamento de uma declaração 
indicando o endereço completo, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografada; ou 

 Proceder ao carregamento da «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Integradas» 
indicando o endereço completo, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografada (apenas para 
supressão de deficiência respeitante ao endereço, sendo 
tomado em consideração o demais conteúdo constante 
da Ficha entregue aquando da apresentação de 
candidatura). 

(d) Falta de entrega de cópia do 
documento comprovativo de 
residência permanente da RAEM 
válido 

 Apresentar a cópia do Bilhete de Identidade de 
Residente Permanente da RAEM válido (frente e 
verso); ou 

 Apresentar a cópia do documento que prova a 
qualidade de residente permanente da RAEM obtido 
até 15 de Outubro de 2019. 

 Proceder ao carregamento do Bilhete de Identidade de 
Residência Permanente da RAEM válido, completo 
(frente e verso) e legível, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado; ou  

 Proceder ao carregamento do documento que prova a 
qualidade de residente permanente da RAEM obtido 
até 15 de Outubro de 2019, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado. 
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Motivos de admissão condicional 
Formas para supressão de deficiências ou prova de requisitos 

Em suporte de papel Em suporte electrónico 
(e) A cópia do BIR da RAEM 

entregue tem o prazo de validade 
ultrapassado até ao termo do 
prazo de apresentação de 
candidatura 

 Apresentar a cópia do Bilhete de Identidade de 
Residente Permanente da RAEM válido (frente e 
verso); ou 

 Apresentar a cópia do documento que prova a 
qualidade de residente permanente da RAEM obtido 
até 15 de Outubro de 2019. 

 Proceder ao carregamento do Bilhete de Identidade de 
Residência Permanente da RAEM válido, completo 
(frente e verso) e legível, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado; ou  

 Proceder ao carregamento do documento que prova a 
qualidade de residente permanente da RAEM obtido 
até 15 de Outubro de 2019, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado. 

(f) O conteúdo do ficheiro do BIR da 
RAEM carregado através da 
plataforma de apresentação de 
candidaturas não se encontra 
legível ou completo 

 Apresentar a cópia do Bilhete de Identidade de 
Residente Permanente da RAEM válido (frente e 
verso); ou 

 Apresentar a cópia do documento que prova a 
qualidade de residente permanente da RAEM obtido 
até 15 de Outubro de 2019. 

 Proceder ao carregamento do Bilhete de Identidade de 
Residência Permanente da RAEM válido, completo 
(frente e verso) e legível, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado; ou  

 Proceder ao carregamento do documento que prova a 
qualidade de residente permanente da RAEM obtido 
até 15 de Outubro de 2019, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado. 

(g) Os ficheiros das imagens da 
frente e de trás do BIR da RAEM 
carregados através da plataforma 
de apresentação de candidaturas 
não pertencem ao mesmo BIR 

 Apresentar a cópia do Bilhete de Identidade de 
Residente Permanente da RAEM válido (frente e verso 
que pertencem ao mesmo BIR). 

 Proceder ao carregamento do Bilhete de Identidade de 
Residência Permanente da RAEM válido, completo 
(frente e verso que pertencem ao mesmo BIR) e legível, 
em ficheiro de imagem digitalizada (por scanner) ou 
fotografado. 
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Motivos de admissão condicional 
Formas para supressão de deficiências ou prova de requisitos 

Em suporte de papel Em suporte electrónico 
(h) A cópia do documento de 

identificação entregue é cópia de 
BIR de residente não permanente 
da RAEM 

 Apresentar a cópia do Bilhete de Identidade de 
Residente Permanente da RAEM válido (frente e 
verso); ou 

 Apresentar a cópia do documento que prova a 
qualidade de residente permanente da RAEM obtido 
até 15 de Outubro de 2019. 

 Proceder ao carregamento do Bilhete de Identidade de 
Residência Permanente da RAEM válido, completo 
(frente e verso) e legível, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado; ou  

 Proceder ao carregamento do documento que prova a 
qualidade de residente permanente da RAEM obtido 
até 15 de Outubro de 2019, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado. 

(i) Falta de entrega de cópia do 
certificado ou de outro 
documento comprovativo do 
ensino secundário complementar 

 Apresentar as cópias dos documentos comprovativos 
do ensino secundário complementar ou equiparado (ou 
diploma de associado, ou bacharelato, ou licenciatura, 
ou mestrado, ou doutoramento); 

 O respectivo grau académico deve ser obtido até 15 de 
Outubro de 2019. 

 Proceder ao carregamento dos documentos 
comprovativos do ensino secundário complementar ou 
equiparado (ou diploma de associado, ou bacharelato, 
ou licenciatura, ou mestrado, ou doutoramento), 
completo e de forma legível, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado; 

 O respectivo grau académico deve ser obtido até 15 de 
Outubro de 2019. 
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Motivos de admissão condicional 
Formas para supressão de deficiências ou prova de requisitos 

Em suporte de papel Em suporte electrónico 

(j) A cópia do documento 
comprovativo das habilitações 
académicas entregue não é de 
uma universidade oficialmente 
reconhecida 

 Apresentar as cópias dos documentos comprovativos 
do ensino secundário complementar ou equiparado (ou 
diploma de associado, ou bacharelato, ou licenciatura, 
ou mestrado, ou doutoramento), emitidos por uma 
entidade oficialmente reconhecida; 

 O nível de ensino requerido deve ter sido obtido até 15 
de Outubro de 2019. 

 Proceder ao carregamento dos documentos 
comprovativos do ensino secundário complementar ou 
equiparado (ou diploma de associado, ou bacharelato, 
ou licenciatura, ou mestrado, ou doutoramento) 
emitidos por uma entidade oficialmente reconhecida, 
completos e legíveis, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado; 

 O nível de ensino requerido deve ter sido obtido até 15 
de Outubro de 2019. 

(k) O comprovativo das habilitações 
académicas de ensino secundário 
complementar entregue foi 
emitido por uma escola que não 
ministra esse nível de ensino 

 Apresentar as cópias dos documentos comprovativos 
do ensino secundário complementar ou equiparado (ou 
diploma de associado, ou bacharelato, ou licenciatura, 
ou mestrado, ou doutoramento),  emitidos  por uma 
escola que ministre esse nível de ensino ou por uma 
entidade oficialmente reconhecida; 

 O nível de ensino requerido deve ter sido obtido até 15 
de Outubro de 2019. 

 Proceder ao carregamento dos documentos 
comprovativos do ensino secundário complementar ou 
equiparado (ou diploma de associado, ou bacharelato, 
ou licenciatura, ou mestrado, ou doutoramento), 
emitidos por uma escola que ministre esse nível de 
ensino ou por uma entidade oficialmente reconhecida, 
completos e legíveis, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado; 

 O nível de ensino requerido deve ter sido obtido até 15 
de Outubro de 2019. 



Concurso de avaliação de competências integradas referente a habilitações académicas de ensino secundário complementar  
(ref.: concurso de avaliação de competências integradas n.º 004-2019-ESC-01) 

Formas de supressão de deficiências ou prova de requisitos 

6 / 7 

Motivos de admissão condicional 
Formas para supressão de deficiências ou prova de requisitos 

Em suporte de papel Em suporte electrónico 

(l) O conteúdo do certificado ou de 
outro documento comprovativo 
das habilitações académicas 
entregue não se encontra legível 
ou completo 

 Apresentar a cópia do documento comprovativo legível 
e completo que indique claramente que concluiu o 
nível de ensino requerido, com assinatura e selo da 
respectiva entidade; 

 O respectivo grau académico deve ser obtido até 15 de 
Outubro de 2019. 

 Proceder ao carregamento do documento 
comprovativo legível e completo que indique 
claramente que concluiu o nível de ensino requerido, 
com assinatura e selo da respectiva entidade; 

 O respectivo grau académico deve ser obtido até 15 de 
Outubro de 2019. 

(m) O conteúdo do certificado ou de 
outro documento comprovativo 
das habilitações académicas 
entregue não contém indicação 
do nível de escolaridade 

 Apresentar a cópia do documento comprovativo 
indicando claramente que concluiu o ensino secundário 
complementar ou equiparado (ou diploma de 
associado, ou bacharelato, ou licenciatura, ou 
mestrado, ou doutoramento). 

 Proceder ao carregamento do documento 
comprovativo indicando claramente que concluiu o 
ensino secundário complementar ou equiparado (ou 
diploma de associado, ou bacharelato, ou licenciatura, 
ou mestrado, ou doutoramento). 

(n) O nome constante da cópia do 
documento comprovativo das 
habilitações académicas não 
corresponde ao que consta do 
documento de identificação 

 Apresentar a cópia do certificado relacionado com a 
alteração do nome ou qualquer documento que prove 
que o documento comprovativo das habilitações 
académicas é do candidato. 

Observações: 
 O certificado relacionado com a alteração do nome 

deve ser emitido por uma entidade oficialmente 
reconhecida com autoridade para fornecer os referidos 
certificados. 

 Proceder ao carregamento do certificado relacionado 
com a alteração do nome ou de qualquer documento 
que prove que o documento comprovativo das 
habilitações académicas é do candidato, em ficheiro de 
imagem digitalizada (por scanner) ou fotografado. 

Observações: 
 O certificado relacionado com a alteração do nome 

deve ser emitido por uma entidade oficialmente 
reconhecida com autoridade para fornecer os referidos 
certificados. 
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Motivos de admissão condicional 
Formas para supressão de deficiências ou prova de requisitos 

Em suporte de papel Em suporte electrónico 

(o) A data de nascimento ou a idade 
constante da cópia do documento 
comprovativo das habilitações 
académicas não corresponde aos 
dados constantes do documento 
de identificação 

 Apresentar a cópia de qualquer documento que prove 
que o documento comprovativo das habilitações 
académicas é do candidato. 

 Proceder ao carregamento de qualquer documento que 
prove que o documento comprovativo das habilitações 
académicas é do candidato, em ficheiro de imagem 
digitalizada (por scanner) ou fotografado. 

 


