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AF
N.º do processo
Reservado ao IPIM

Pedido de Fixação de Residência Temporária na RAEM
┘ Informações dos membros do agregado familiar

└

De acordo com as estipulações vigentes na RAEM, a ocorrência de falsificação de documentos ou falsas declarações são punidas criminalmente
Obs:O presente formulário contém um total de 1 página. É favor preencher o pedido à máquina, ou a mão em letras de imprensa, assinalando com "✔" nos quadrados aplicáveis.
(Consulte:O formulário de informações relativa a cada agregado familiar deve ser preenchido e assinado pelo primeiro requerente (este formulário pode ser fotocopiado para efeitos do
seu uso). "As orientações sobre os pedidos de residência temporária na RAEM"antes preencha o pedido)

Exmº. Senhor Chefe do Executivo
Parte I Informações pessoais do membro do agregado familiar
Relação com
o requerente

Nome (em chinês)
(se aplicável)
Apelido
(romanizado)

Fotografia recente a cores de
tipo passe, com 1½
polegadas, com fundo
branco, cabeça descoberta
do membro de agregado
familiar 4.5cm(altura)
x
3.5cm(largura)

Nome (romanizado)
Nome anterior
(se aplicável)
Local de nascimento
(país/região)

Data de
nascimento
□M

Sexo

□F

(aaaa/mm/dd) Nacionalidade

Estado civil □ Solteiro □ Casado □ Divorciado □ Viúvo □ União de facto

Nome do pai

Nome da mãe

Tipo de doc. de viagem

□Passporte
□Bilhete de Identidade de Residentes, favor especificar
_______________________________________________
□ outros, favor especificar _________________________

País/Território
emissor

Doc. de viagem：

Data de emissão

(aaaa/mm/dd)

Entidade emissora

Válido até

(aaaa/mm/dd)

Residência actual

Parte II

Registo Criminal

2.1 O membro de agregado familiar referido tinha antecedentes criminais ou não: □ Sim

□ Não

□ Sim

□ Não

2.2 O membro de agregado familiar foi proibído a entrada na RAEM:

Parte III Habilitação académica máxima
Nome da instituição de ensino onde estudou

País / Região

Área de estudo

Diploma / grau académico obtido

Ano de obtenção da habilitação

Parte IV Actividades que pretende exercer na RAEM
Parte V Motivos do pedido de fixação de residência temporária na RAEM
Declaro que todos os dados preenchidos são verdadeiros, caso não estejam correspondentes à verdade, assumo a responsabilidade jurídica devida.

Data:_______________________dd/mm/aaaa

Assinatura do requerente:__________________
Reservado ao IPIM

Eu, com base no documento original apresentado, designadamente
________________________________，emitido por ________________________________,
com o número_____________________certifiquei a assinatura de ______________________
Macau, aos
de
de 20
N.º de pedido anterior:

Formulário AF
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