
Faz-se público que, por despacho do Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau, de 3 de Junho de 2014, e de 
acordo com os termos do «Estatuto do Pessoal do IPM», se acha aberto o concurso público, de ingresso externo, para o 
preenchimento de um lugar de adjunto-técnico de 2ª classe, 1º escalão, para a Biblioteca do IPM.

Conteúdo funcional: - Ser responsável pela catalogação e documentação de livros / periódicos / informações 
multimédia / recursos electrónicos de língua chinesa ou estrangeira;

 - Prestar serviços de atendimento por turnos;
 - Apoiar trabalhos de orientação e promoção sobre a utilização da Biblioteca;
 - Responder a consultas relativas à Biblioteca apresentadas por utentes;
 - Outros trabalhos administrativos.
Condições de candidatura: - Ser residente permanente da Região Administrativa Especial de Macau;
 - Estar habilitado com o ensino secundário-complementar.
Condições preferenciais: - Estar habilitado com um grau académico superior;
 - Ser licenciado em curso de Biblioteconomia ou em curso de Gestão de Informação;
 - Ter experiência pro�ssional em biblioteca ou arquivo, ou na área de gestão documental;
 - Estar familiarizado com AACRII, LCC, LCSH, MARC21, ter conhecimentos sobre o Sistema de 

Automatização de Biblioteca - TOTALS;
 - Ter frequentado cursos relativos a biblioteca;
 - Possuir um nível razoável da língua inglesa;
 - Possuir certi�cado do Sistema de Avaliação na Língua Inglesa Internacional (IELTS), ou 

certi�cado do Serviço de Testes de Línguas para Negócios (BULATS), ou certi�cado de TOEFL; 
 - Dominar a língua portuguesa.
Prazo de validade do concurso:  Doze meses contados desde a divulgação da classi�cação �nal.
Método de selecção:  Os melhores 30 candidatos na avaliação curricular podem entrar na fase de prova escrita; os 

melhores 10 candidatos na classi�cação global das fases de avaliação curricular e prova escrita 
podem entrar na fase de entrevista. A classi�cação �nal calcula-se com base na seguinte 
proporção: 20% da avaliação curricular, 40% da prova escrita e 40% da entrevista.

Vencimento:  O adjunto-técnico de 2ª classe, 1º escalão, vence pelo índice 260 (MOP 19.240,00) da tabela 
indiciária de vencimentos, constante do Mapa II anexo ao «Estatuto do Pessoal do Instituto 
Politécnico de Macau».

Regalias:  Usufruir do Fundo de Previdência do IPM, dos subsídios de assistência médica, de residência, 
de família e de formação.

Contratação:  Em regime de contrato individual de trabalho.

A carta de candidatura deve ser entregue em conjunto com os seguintes documentos: 1. Impresso de Candidatura 
preenchido (constante do site http://csc.ipm.edu.mo/nemas/WebAdmin/share/211187.pdf); 2. Fotocópia do Bilhete de 
Identidade de Residente da RAEM; 3. Fotocópia dos documentos comprovativos e dos certi�cados requeridos para este 
recrutamento; 4. Fotocópia dos documentos comprovativos da experiência pro�ssional relevante (caso haja). Devem ser 
escritos, tanto no envelope como na carta de candidatura, o nome do candidato e o número de referência do 
recrutamento, sendo devidamente entregue a P. O. Box 286, Macau, ou à Divisão de Gestão de Pessoal do Instituto 
Politécnico de Macau, na Rua de Luís Gonzaga Gomes, Macau, antes do dia 7 de Agosto de 2014. Se não for recebida 
resposta do IPM até ao dia 31 de Outubro de 2014, será considerado como não estando em condições para entrar no 
procedimento de recrutamento. Não será aceite a entrega incompleta dos documentos necessários.   

Todas as informações entregues serão somente utilizadas para este recrutamento e não serão restituídas no futuro; 
as informações que tiverem sido entregues anteriormente para outros recrutamentos do IPM não serão transferidas 
automaticamente para o presente recrutamento; portanto, os interessados devem submetê-las de novo. Todos os dados 
pessoais fornecidas serão tratados de acordo com a Lei n.º 8/2005 da Região Administrativa Especial de Macau, «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».   

Para consulta, pode-se ligar ao número de telefone  8599 6514/6125,  
enviar correio electrónico ao endereço  recruit_sta�@ipm.edu.mo, 

ou,  visitar a página electrónica do IPM  http://www.ipm.edu.mo/vacancy. 
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