
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 de Estudos e Documentação 

Técnico Superior 

Remuneração mensal de MOP 36,717.00 a MOP 60,598.00 a definir em função da 

experiência profissional e capacidade. 

 

Á rea de trabalho: 

 Redação de todo o tipo de documentos de pesquisa, relatórios internos e materiais 

publicatários; 

 Análise da informação económica; 

 Coordenação dos trabalhos dos fóruns/convenções realizados em Macau e no 

exterior; 

 Acompanhamento da divulgação de informações na página eletrónica do IPIM; 

 Participação nos estudos ou projectos económicos e comerciais das outras 

instituições, etc. 

 

Requisitos essenciais: 

 Mestrado ou grau superior nas áreas económica, de gestão e respectivas áreas; 

 Experiência profissional e capacidade de desenvolver linguagem editorial em 

chinês e inglês, sendo preferível o conhecimento de português; 

 Boa capacidade de análise; 

 Bom conhecimento da macroeconomia, economia industrial e regional; 

 Experiência profissional de 5 anos ou superior nas respectivas áreas; 

 Capacidade na conclusão independente de projetos; 

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

 Capacidade de trabalhar intensamente ou em horas extras. 

 

Condições de Prioridade: 

 Experiência nos trabalhos de estudo das políticas, consulta pública, inquirição 

estatística, análise de medição e respectivas áreas; 

 Experiência na organização e participação em grandes projectos de investigação 



e estudos e de consulta das políticas; 

 Conhecimento aprofundado sobre a economia, investimento e comércio de 

Macau, do Interior da China e dos Países de Língua Portuguesa; 

 Publicação de artigos de análise e estudo no domínio económico; 

 Excelente domínio de línguas estrangeiras. 

 

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 os meios de contacto 

telefónico e de correspondência até às 17:45 do dia 26 de Julho de 2018, por e-mail 

ipim@ipim.gov.mo ou para o seguinte endereço: 

 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

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

subunidade do IPIM a que pretenda candidatar-se. 

 

Outras retribuições e benefícios: 

1. Em função da experiência profissional e do curriculum 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, incluindo, a análise curricular, a prova escrita e 

entrevistas profissionais. Os candidatos aprovados na fase de análise curricular serão 

sujeitos a prova escrita e entrevistas profissionais. 

mailto:ipim@ipim.gov.mo

