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Regulamento do sorteio para os utilizadores do “Registo de Informações 

de Talentos”  

 

1.  Entidade organizadora: Comissão de Desenvolvimento de Talentos 

2. Objectivo: 

Incentivar os cidadãos de Macau a registarem-se ou a actualizarem as 

informações a fim de optimizar a base de informações de talentos para servir 

de referência na elaboração das políticas com base em dados científicos.  

3. Período da actividade: 

De 1 a 31 de Outubro de 2018. 

4. Requisitos para participação 

1. Os utilizadores que se registaram com sucesso, na nova versão de 

“Registo de Informações de Talentos”*, têm a oportunidade de 

participar no sorteio;  

2. O pessoal da Comissão (membros e trabalhadores) não pode participar 

neste sorteio.  

（*Os utilizadores que não actualizaram as suas informações no antigo sistema de Registo de 

Informações de Talentos não são abrangidos no âmbito do sorteio） 

5. Meios de participação 

1. Durante o período em que decorre a actividade, os novos utilizadores 

preenchem as informações e os antigos actualizam as informações de 

talentos acedendo à página, abaixo mencionada, de “Registo de 

Informações da Talentos”;  
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2. Os participantes têm de preencher os seus dados pessoais e 

académicos, se tiverem mais informações na página de experiências 

profissionais ou de certificação, também as devem preencher.  

Página do sistema http://www2.scdt.gov.mo/register 

 

6. Prémios 

Primeiro prémio: iPad mini 4 Wi-Fi 128GB - 1 prémio 

Segundo prémio: Apple Watch Sport serie 3 - 2 prémios 

Terceiro prémio: cupões de supermercado no valor de 200 patacas - 27 prémios 

7. Sorteio 

A entidade organizadora irá sortear, no fim período da actividade, 30 

premiados por meio electrónico e de forma aleatória.  

8. Publicação 

A lista dos premiados será publicada no dia 9 de Novembro de 2018 na 

página electrónica da Comissão de Desenvolvimento de Talentos 

(www.scdt.gov.mo), e a entidade organizadora notificará os premiados através 

de chamada telefónica ou correio electrónico sobre a atribuição dos prémios.  

9. Observações para o levantamento dos prémios 

1. Período em que decorre o levantamento dos prémios: de 12 a 30 de 

Novembro de 2018.  

2. Os premiados devem, durante o período, acima mencionado, e dentro 

do horário de expediente, deslocarem-se ao Secretariado da Comissão 

de Desenvolvimento de Talentos, na Avenida da Praia Grande nº 599, 

Edf. Comercial Rodrigues, 14° Andar B, Macau, com os seguintes 

http://www.scdt.gov.mo/
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documentos para o levantamento dos prémios;  

 Bilhete de Identidade válido do premiado;  

 Nota curricular do premiado imprimida através do sistema do 

“Registo de Informações de Talentos”.  

3. O premiado, se tiver necessidade, poderá delegar num familiar o 

levantamento do prémio, devendo este apresentar a cópia do seu BIR 

bem como a do premiado e, ainda, a nota curricular imprimida através 

do sistema de “Registo de Informações de Talentos” do premiado;  

4. Concluído o prazo de levantamento dos prémios, se ainda houver 

premiados que não os tenham levantado, estes serão considerados 

desistentes e, em sua substituição, haverá um novo sorteio entre os 

restantes participantes, para encontrar um novo premiado, sendo as 

informações dos premiados disponibilizadas na página da Comissão. A 

entidade organizadora irá notificar, através de chamada telefónica e 

correio electrónico, a atribuição dos prémios.  

5. Horário de expediente: das 9:00-13:00；das 14:30-17:45 (de segunda a 

quinta-feira) e das 9:00-13:00; e das 14:30-17:30 (à sexta-feira) 

10. Consulta 

Secretariado da Comissão de Desenvolvimento de Talentos 

Endereço: Avenida da Praia Grande, nº 599, Edf. Comercial Rodrigues, 14° 

Andar B, Macau 

Telefone: 2855 5108 

Email: info@scdt.gov.mo 
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