
Mapa de Registo de Agentes para o Tratamento de Requerimentos 
 

Exmo. Corpo de Polícia de Segurança Pública, 

Eu____________________________________________________________________________________________,

Titular de (BIR de Macau /outro documento de_______________________________), no.:_____________________, 

Responsável de entidade empregadora/agência de emprego ______________________________________________, 

Venho pedir o registo de agentes abaixo mencionados como representantes desta entidade empregadora/agência de 

emprego para entrega e recebimento de documentos relacionados ao requerimento e cancelamento de Autorização de 

Permanência para TNR. 

 Nome Tipo de documento e no. Telefone de contacto Modelo de assinatura 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

     

Tenho conhecimento de que, se quiser cessar a representação de agentes supra mencionados para efeitos de 
requerimento do TI/TNR. Corpo de Polícia de Segurança Pública imediatamente para o cancelamento de 
registo, senão, o requerimento formulado é ainda considerado válido. 

Assinatura do responsável e carimbo      

 

       _________________________________     

____ / ____ / _______         

 

 

Declaração de recolhimento de dados pessoais 
1. Os dados pessoais fornecidos para este requerimento são meramente tratados com finalidades relativas ao mesmo requerimento; 2. Para efeitos de apreciação do 
requerimento em causa, os respectivos dados poderão ser transferidos para as entidades competentes (incluíndo as entidades fora de Macau); 3. Por cumprimento 
de obrigações legais, os respectivos dados também poderão ser transferidos para as autoridades policial e judicial, bem como outras entidades competentes; 4. Os 
requerentes têm direito de acesso, rectificação e actualização dos dados atrás referidos, mediante requerimento formulado conforme a lei. 

 
格式 DARP/STNR-M33                                                                                                 (2018/12) 
Modelo nº DARP/STNR-M33 
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