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

Anúncio  

N.º de referência do recrutamento: 009/ARH/AT/2019 

 

O IPIM pretende recrutar pessoal, em regime do contrato individual de trabalho,  

para o exercício das funções abaixo indicadas: 

 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

Categoria: Adjunto Técnico 

 

Remuneração mensal, direitos e regalias 

Remuneração mensal de MOP 25.873,00 a MOP 35.550,00, a definir em função da 

habilitação académica, qualificação profissional, domínio de línguas, experiência e 

formação profissional do candidato. Os candidatos admitidos estão sujeitos ao  

“Estatuto Privativo do Pessoal do Instituto de Promoção do Comércio e do 

Investimento de Macau”. 

 

Requisitos gerais de admissão 

－Ser residente permanente da RAEM; 

－A maioridade;  

－A capacidade profissional;  

－A aptidão física e mental; 

－Não ter antecedentes criminais. 

 

Descrição do trabalho 

－Ajudar no trabalho administrativo geral (registro enviados e recebidos de 

documentos e, processamento de documentos, gerenciamento de arquivos);  

－Acompanhar o trabalho administrativo da ajudicação de serviços; 

－Acompanhar os assuntos de recursos humanos (incluindo recrutamento, formação, 

e cálculo da remunerações); 

－ Elaboração de diversas propostas, informações e circulares, assim como 

declarações relacionadas com os de recursos humanos. 

 

Requisitos essenciais 

－Grau académico de licenciatura ou superior nas áreas de gestão de recursos 



humanos, administração pública, direito ou comunicação; 

－Experiência profissional de 3 anos ou superior nas áreas de gestão de recursos 

humanos, administração pública, jurídica ou de comunicação; 

－Bom domínio das línguas chinesa e inglesa, designadamente, facilidade na leitura, 

redacção e conversação; 

－Bom conhecimento sobre as operações do computador pessoal e dos softwares para 

tratamento de documentos gerais; 

－Sentido de responsabilidade, cumprimento das regras de sigilo profissional e 

entusiasmo pelo trabalho; 

－Capacidade de exercer independentemente as funções de estudo e análise, forte 

espírito de equipa e disposição para trabalhos intensos. 

 

Factores de preferência 

－Bom domínio da língua portuguesa, designadamente, facilidade na leitura, redacção 

e conversação; 

－Ter frequentado curso de formação sobre o regime jurídico da função pública; 

－Bom conhecimento sobre as operações de Microsoft Office Excel. 

 

Métodos de selecção 

A selecção divide-se em 3 fases: 

－Análise curricular (10%); 

－Prova escrita (40%); 

－Entrevistas profissionais (dividem-se em duas fases, os candidatos aprovados na 1
o 

fase, serão notificados para a próxima) (50%). 

Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, têm preferência, 

sucessivamente: 

－Mais experiência profissional relevante; 

－Melhor classificação obtida na entrevista profissional; 

－Habilitações académicas mais elevadas. 

Os métodos de selecção acima referidos têm carácter eliminatório, a classificação de 

cada selecção é de 0 a 100 pontos, os candidatos que pontuarem 50 pontos ou acima 

são qualificados, e os candidatos aprovados serão notificados, de forma adequada, o 

local, a data e a hora para a participação na próxima selecção. Os candidatos 

eliminados não serão notificados, e aqueles que não passarem em qualquer 

procedimento de selecção são eliminados. 

 

Anúcio de lista classificativa 

A lista classificativa será disponibilizada na página electrónica do IPIM, em 



http://www.ipim.gov.mo.  

 

Macau, aos 12 de Março de 2019 

 


