Impresso d
de requeriimento para a conta do Sistem
ma de Requerimento Electrónico para TNR
R
Obsservações:
1. O sistema de Requ
uerimento Electró
ónico para TNR destina‐se
d
ao requuerimento para TNR
T não especializados, cujos dest
stinatários englob
bam as agências de
d
emprego e as entidades empregad
doras com Autorizzação de Contrattação de TNR válida.
2. No
N caso de esqueccimento da dessignação de conta
a e a respectiva ssenha, devem dirigir‐se pessoalme
ente ao Comissarriado de Trabalha
adores Não
Residentes do Serviço de Migração
o do Corpo de Polícia de Segurançça Pública para prroceder ao reesta
abelecimento da conta.
3. Para qualquer alteeração ou cancelaamento em relação à conta, deve m comunicar ime
ediatamente ao Comissariado
C
de TTrabalhadores Não Residentes do
o
Se
erviço de Migraçãão do Corpo de Polícia
P
de Seguran
nça Pública por eescrito.
Decclaração de recolh
himento de dado
os pessoais:
1. Os
O dados pessoaiss fornecidos para este requerimen
nto são meramennte tratados com finalidades relativas ao mesmo reequerimento;
2. Para efeitos de ap
preciação do requ
uerimento em cau
usa, os respectivoos dados poderão
o ser transferidoss para as entidad es competentes (incluíndo as
entidades fora de Macau);
m poderão ser trransferidos para as
a autoridades poolicial e judicial, bem
b como outrass
3. Por cumprimento de obrigações legais, os respectivvos dados também
entidades compettentes;
4. Os
O requerentes têêm direito de acesso, rectificação e actualização doos dados atrás refferidos, mediante
e requerimento fformulado conforrme a lei.

Pa
arte I: Dados do requerrente (Emp
presário de pessoa singgular / Emp
presa)
me
1. Nom

Empresário d
de pessoa singu
ular



Deve apresenttar os seguintes
documentos:
Declaração sob
bre Início de Actividade
Profissional / A
Alteraçaõ do Imp
posto
Industrial (M/1)

2. Tipo
o de documento

3.
3 No. de documento

4. Telefone de
d contacto

1. Dessignação de emprresa

2. No. do reg
gisto comercial

3. Nom
me do requerentee (O requerente deve
d
ser represen
ntante legal / respponsável)



Empresa
4. Tipo
o de documento

Servviços
solicitados:

5.
5 No. de documento



A. Utilização de conta do
d próprio requerente



B. A
Aposição de assinatu
ura electrónica do pró
óprio requerente (Preeencha Parte III)



A + B (Preencha Parte III)
I

Deve apresentar: 1. Fotoccópia do documento de identificação do requuerente
Deve apresentar: 1. Fotoccópia do documento de identificação do requuerente
Deve apresentar : 1. Foto
ocópia do documento de
d identificação do reqquerente

6. Telefone de
d contacto

O requerente co
onstitui um mandatárrio para a utilização de
d conta (Preencha Paarte II)
 C.Deve
apresentar: 1.. Fotocópia do documeento de identificação do seu mandatário e 2.
Fotocópia do docum
mento de identificaçãoo do requerente

O requerente consttitui um mandatário paraa a aposição de assinaturaa electrónica (Preencha Parte
P III)
 D.Deve
apresentar: 1.. Procuração autenticadda e 2. Fotocópia do documento de identificaação



do mandatário

C + D (Preencha Parte
P
II e Parte III)
Deve apresentar: 1.
1 Procuração autentica
cada e 2. Fotocópia do
o documento de identificação
do mandatário

Pa
arte II: Dado
os sobre o utilizador
u
de
e conta
1. Nome
N

2. Tipo
o de documento

3.
3 No. de documento

4. Telefone de
d contacto

Pa
arte III: Aposição de assinatura ele
ectrónica q ualificada
3. Moddelo de assinatura
a

1. Designação
D
para eentrar no sistemaa para TNR(Se hou
uver)

Aposiição de assinatura no quadro conforrme o
docum
mento de identificação
o que será transforma
ada no
modeelo de assinatura electrrónica.

2. Designação
D
para eentrar na conta de serviço de “Assinatura de iCloudd” (Fornecida pelo CTT)

Pa
arte IV: Declaração
Tenho conchecimentto e concordo qu
ue
Políícia de Segurançaa Pública para efeeitos de requerimento.

procede à entrega
e
deste imp
presso e os respeectivos documenttos junto do Corpo de

O/A requeerente

Assinatura e carimbo
/
格式
式 DARP/STNR‐M
M30
Modelo n° DARP/STTNR‐M30

/
(201
18/12)

