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以工作為目的之入境憑證 

TÍTULO DE ENTRADA PARA FINS DE TRABALHO  
持有人資料 Dados do titular 

外文姓名   Nome em romanização: 中文姓名(倘有)   Nome em chinês (se tiver): 

CHAN TAI MAN 陳大文 

性別   Sexo : 出生日期   Data de nascimento: 

男 Masculino 1996/12/10 

旅行證件簽發國家/地區  

País/Região de emissão do documento de viagem: 

旅行證件編號  

Documento de viagem n.°: 

中國內地  CHINA C98765432 
 

入境憑證及聘用許可資料  Dados do Título de Entrada e da Autorização de Contratação 

憑證發出日期   Data de emissão do Título: 外地僱員身份認別證編號   TI/TNR n.°: 

2020/10/05 14888887 

僱員身份的逗留許可申請表編號   Requerimento de Autorização de Permanência na Qualidade de Trabalhador n.°: 

A123456/20023000000W 

職務   Função: 

理貨員 

僱主實體   Entidade empregadora: 

ABC有限公司 

     

注意事項： 
1. 根據第 10/2020 號法律修改之第 21/2009 號法律《聘用外地僱員法》第四條的規定，擬從事非專業及家務工作的非本地居民獲發僱員身份的
逗留許可，取決於其已取得以工作為目的之入境憑證並從澳門特別行政區以外地區入境。 
2. 持入境憑證進入澳門時，符合條件者可即時獲發“僱員身份逗留的臨時許可”，並須在該許可屆滿前的辦公日前往治安警察局居留及逗留事務
廳辦理手續。逾期未辦理手續且仍留澳者，可被視為非法逗留，並須承擔相應法律責任。 
3. 本憑證應於發出之日起 3 個月內使用。 
 
Observações: 
1. Nos termos do artigo 4.° da Lei n.° 21/2009 (Lei da contratação de trabalhadores não residentes), alterada pela Lei n.° 10/2020, a Autorização de 
Permanência na Qualidade de Trabalhador, emitida aos não residentes que pretendam exercer trabalho não especializado e trabalho doméstico, depende da 
sua posse de um Título de Entrada para Fins de Trabalho e entrada a partir de local exterior à RAEM. 
2. Quando os não residentes entrarem na RAEM com este Título de Entrada, àqueles que reúnam os requisitos será concedida a Autorização Provisória de 
Permanência na Qualidade de Trabalhador, devendo os mesmos apresentar-se nos dias úteis até ao termo do prazo da autorização, no Departamento para 
os Assuntos de Residência e Permanência do CPSP, a fim de tratar das formalidades. Aqueles, que ainda permaneçam na RAEM para além do prazo sem 
tratar das formalidades, são considerados em situação de imigração ilegal ficando sujeitos às responsabilidades legais correspondentes. 
3. Este Título deve ser utilizado no prazo máximo de 3 meses a contar da data da sua emissão. 

  

內部專用   Exclusivo para uso interno 

 

 

憑證編號 Título n.° 

00009/2020 

 
 

 


