
 

 “Exame Unificado de Acesso das Quatro Instituições do Ensino Superior de Macau 

(disciplinas de Língua e Matemática)” 

Declaração 

Eu_____________________________, titular do Bilhete de Identidade de Residente da 

RAEM n.º __________________ (deve fornecer a fotocópia do documento de identificação), e 

titular do “Salvo-conduto concedido aos residentes de Hong Kong e Macau para entrada e saída 

do Continente” n.º_________________, realizei o “Exame Unificado de Acesso das Quatro 

Instituições do Ensino Superior de Macau (disciplinas de Língua e Matemática) do ano lectivo de 

________/________”, tendo obtido as seguintes classificações: 

Disciplina Pontuação Disciplina Pontuação  

 Chinês   Inglês  

 Prova original de Matemática   Prova adicional de Matemática  

 Português A    Português B  

Declaro que todas as informações e os factos acima referidos são verdadeiros e correctos, e 

que aceito reencaminhar os meus dados pessoais supracitados para a Direcção dos Serviços do 

Ensino Superior do Governo da Região Administrativa Especial de Macau e às respectivas 

instituições de Macau, a fim de ser verificado o resultado do “Exame Unificado de Acesso das 

Quatro Instituições do Ensino Superior de Macau (disciplinas de Língua e Matemática)”. 

 

Assinatura do/da declarante:________________________ 

Data:___________________________ 

 

Preenchido pelas instituições responsáveis pelo “Exame Unificado de Acesso das Quatro 

Instituições do Ensino Superior de Macau (disciplinas de Língua e Matemática)” Nota
 

Confirmação do conteúdo da declaração acima referida: 

 Todas as informações das respectivas classificações são 

correctas. 

 As informações das classificações são incorrectas, sendo o 

resultado correcto após a verificação: 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_______＿ 

 Não dispomos de qualquer informação relativa ao declarante 

 

 

 

 

 

 

 

(Nome e carimbo da instituição) 

Data:     /      /       

Nota:  O candidato deve, após o preenchimento da declaração, entregar à instituição de ensino 

superior do Interior da China que se candidata, e conforme a necessidade da mesma 

instituição, será apresentada à DSES para ser entregue as quatro instituições de ensino 

superior de Macau para efeitos de verificação. 
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