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Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) 

Recrutamento 

 

O IPIM pretende recrutar pessoal para o exercício das seguintes funções, em 

regime de contrato individual de trabalho a prazo: 

 

Gabinete Jurídico e de Fixação de Residência 

Á rea de trabalho: 

 Apoio nos procedimentos relacionados com os pedidos de autorização de 

fixação de residência por investimento 

 Estudo e Análise dos processos de fixação de residência, bem como 

prestação de pareceres profissionais 

 Expediente Geral 

 

Requisitos essenciais: 

 Licenciatura ou grau superior (com prioridade nas áreas jurídica e de 

língua e cultura portuguesa); 

 Bom domínio das línguas chinesa e inglesa, designadamente facilidade 

na leitura, redacção e conversação (sendo preferível o conhecimento da 

língua portuguesa); 

 Bom conhecimento sobre as operações de computador e utilização do 

software de processamento de textos e expediente 

 Experiência profissional de 2 anos ou superior (sendo preferível a 

experiência profissional nas áreas jurídica, de tradução ou 

administrativa);  

 Capacidade analítca independente, sentido de responsabilidade e 

entusiasmo e empenho no trabalho； 

 Forte espírito de equipa e de cooperação, comunicativo e sociável； 

 Capacidade de trabalhar intensamente ou em horas extras. 

 

Os candidatos interessados, desde que sejam residentes permanentes de 

Macau e satisfaçam os requisitos supracitados, poderão enviar a sua 

candidatura, nota curricular, certificado de habilitações literárias, cópia do 

documento de identificação, retribuições e benefícios pretendidos, fotografia 

recente e meios de contacto telefónico e de correspondência  até às 17: 30 

do dia 22 de Setembro de 2017, por e-mail ipim@ipim.gov.mo ou para o 

seguinte endereço:   

 

Divisão Administrativa e Financeira 

mailto:ipim@ipim.gov.mo
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Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) 

Avenida da Amizade n.o 918, Edifício World Trade Center, 4.o andar 

Macau 

 

Obs.:  

É  favor indicar, no rosto do sobrescrito / em termos de assunto, a respectiva 

subunidade do IPIM a que pretenda candidatar-se. 

 

 

Retribuições e benefícios: 

1. Em função do curriculum e da experiência profissional do candidato 

aprovado, ser-lhe-ão atribuídos a remuneração anual e os subsídios, que 

correspondem a 14 retribuições mensais; 

2. Assistência médica, medicamentosa e hospitalar e direito a férias; 

3. Boas oportunidades de formação profissional e de mudança de categoria.   

 

Métodos de classificação e selecção: 

A selecção divide-se em 3 fases, ou seja, a análise curricular, as provas 

escritas e a entrevista profissional. Os candidatos aprovados na fase de 

análise curricular serão sujeitos a provas escritas e entrevista profissional.   

 

 


