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Despacho do Secretário para a Segurança n.º 80/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, 
n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 2/2008, alínea 1) do artigo 23.º, 
n.º 1 do artigo 24.º e n.º 1 do artigo 26.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 13/2006, sob proposta do director do Estabeleci-
mento Prisional de Macau, o Secretário para a Segurança manda:

1. É aprovada a seguinte fórmula de classificação total obtida 
a partir da aplicação dos métodos de selecção do concurso de 
acesso à categoria de guarda principal da carreira do Corpo de 
Guardas Prisionais do Estabelecimento Prisional de Macau:

C = (AC+AF) x 15% + (PC+E) x 25% + P x 20%

C = Classificação Total

AC = Avaliação Curricular

AF = Provas de Aptidão Física

PC = Provas de Conhecimentos

P = Exame Psicológico

E = Entrevista Profissional

2. É aprovada a seguinte fórmula de classificação final do pro-
cesso de selecção do concurso de acesso à categoria de guarda 
principal da carreira do Corpo de Guardas Prisionais do Esta-
belecimento Prisional de Macau: 

   C + ( F x 2 )
CF =   —————
     3

CF = Classificação Final

C = Classificação total obtida a partir da aplicação dos mé-
todos de selecção do concurso de acesso à categoria de guarda 
principal

F = Classificação obtida no curso de formação de acesso à ca-
tegoria de guarda principal

3. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publica-
ção.

22 de Junho de 2010.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

第 80/2010號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第四條第二款，第

2/2008號法律第八條第三款及第13/2006號行政法規第二十三條

（一）項、第二十四條第一款及第二十六條第一款之規定，經

澳門監獄獄長建議，作出本批示。

一、核准以下澳門監獄獄警隊伍職程首席警員職級晉升開

考所採用的各項甄選方法得分的評分計算公式：

C=（AC+AF）x 15%+（PC+E）x 25%+P x 20%

C=總分

AC=履歷評估

AF=體能測試

PC=知識測試

P=心理測驗

E=專業面試

二、核准以下澳門監獄獄警隊伍職程首席警員職級晉升開

考的甄選程序的最後評分計算公式：

CF=
C +（F x 2）
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CF=總成績

C=首席警員晉升開考所採用的各項甄選方法而得出的總分

F=晉升首席警員職級培訓課程的得分

三、本批示自公佈之日起生效。

二零一零年六月二十二日

保安司司長 張國華
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