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初 級 法 院 

公 告

破產案編號CV3-08-0001-CFI號 第三民事法庭

聲請人：北京大華邦物業管理有限責任公司，總行設在北

京市海淀區圓明園西路北京圓明園花園。

被聲請人：南進發展有限公司，總行設在澳門北京路202至

246號澳門金融中心大廈12樓I及J座。

現公佈，法院於二零零八年七月三十日對上述案件作出判

決，宣告被聲請人南進發展有限公司，總行設在澳門北京路

202至246號澳門金融中心大廈12樓I及J座，處於破產狀態，債

權人提出清償債權要求之期間定為六十日。根據一九九九年

【民事訴訟法典】第一千零八十九條規定，上指期間自判決在

《澳門特別行政區公報》內公告之日起計算。

二零零八年七月三十一日於初級法院

法官：Álvaro António Mangas Abreu Dantas

助理書記員：霍潤萍

（是項刊登費用為 $1,226.00）

博 彩 監 察 協 調 局

三十日告示

謹此公佈，現有博彩監察協調局前副局長拜華之遺孀Cor-

reia de Paiva, Maria Helena Azevedo申請其遺屬死亡津貼、聖

誕津貼、特別假方面的金錢補償、二零零八年一月一日到期且

未享受的年假、二零零八年內工作每滿一個月獲兩日半薪俸方

式計算的金錢補償以及因工作需要而從上一年轉移至該年且未

享受之年假日數之金錢補償，如有人士認為具權利領取該等津

貼及補償，應自本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Autos de Declaração de Falência 3.º Juízo Cível 
 n.º CV3-08-0001-CFI 

Requerente: 北京大華邦物業管理有限責任公司, com sede na 
República Popular da China, 北京市海淀區圓明園西路北京圓明

園花園.

Requerido: Companhia de Desenvolvimento Predial Nam 
Chon, Limitada, com sede em Macau, na Rua de Pequim, n.os 202 
a 246, Edifício Macau Finance Center, 12.º andar I e J.

Faz-se saber que nos autos acima indicados, foi, por senten-
ça de 30 de Julho de 2008 declarada em estado de falência a 
Companhia de Desenvolvimento Predial Nam Chon, Limitada, 
com sede em Macau, na Rua de Pequim, n.os 202 a 246, Edifício 
Macau Finance Center, 12.º andar I e J, tendo sido fixado em 
60 (sessenta) dias, contados da publicação do anúncio a que se 
refere o artigo 1089.º do C.P.C.M. de 1999, no Boletim Oficial da 
RAEM, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos.

Tribunal Judicial de Base, aos 31 de Julho de 2008.

O Juiz, Álvaro António Mangas Abreu Dantas.

A Escrivã judicial adjunta, Fock Ion Peng.

(Custo desta publicação $ 1 226,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Correia de Paiva, Maria Helena 
Azevedo, viúva, de António Pedro Dutra da Silva Correia Pai-
va, que foi subdirector da Direcção de Inspecção e Coordena-
ção de Jogos, requerido o subsídio por morte, subsídio de Natal, 
compensações pecuniárias a título de licença especial, e dias de 
férias vencidos em 1 de Janeiro de 2008 e não gozados, compen-
sação pecuniária correspondente a 2,5 dias de vencimento por 
cada mês de serviço completo prestado no ano 2008 e dias de 
férias transitados do ano anterior por conveniência de serviço 
e não gozados, deixado pelo mesmo, devem todos os que se 
julgam com direito à percepção dos mesmos subsídios e outros 
abonos acima referidos, requerer a esta Direcção de Serviços, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do 
presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, 

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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計三十天內，向本局申請應有之權益。如於上述期限內未接獲

任何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零零八年九月二十五日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $1,158.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局 

公 告

茲通知根據現行《澳門公共行政工作人員通則》之規定，

以審查文件、有限制方式進行普通晉升開考，以填補本局文職

人員編制內以下空缺：

第一職階首席資訊助理技術員一缺。

上述開考之通告已張貼在澳門保安部隊事務局大堂。報考

申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一

個工作日起計十天內遞交。

二零零八年九月二十六日於澳門保安部隊事務局

代任代局長 郭鳳美關務總長

（是項刊登費用為 $1,090.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零零八年六月十八日第二十五期第二組《澳

門特別行政區公報》的公告，有關以有條件限制及審查文件方

式進行的普通晉升開考，以填補本局編制內傳譯及翻譯人員組

別的第一職階顧問翻譯員一缺，合格應考人的最後評核名單如

下：

唯一合格應考人： 最後評核

  分

張慧敏 ........................................................................... 6.32

não havendo impugnação, será resolvida a pretensão da reque-
rente, findo que seja esse prazo.

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 25 de Se-
tembro de 2008.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 1 158,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, nos termos definidos no Estatuto 
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM), 
vigente, para o preenchimento dos seguintes lugares do quadro 
de pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau:

Um lugar de técnico auxiliar de informática principal, 1.º es-
calão.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado no átrio do edifício da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, e que o prazo para a 
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
26 de Setembro de 2008.

A Directora dos Serviços, substituta, em substituição, Kok 
Fong Mei, intendente alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 090,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Lista

De classificação final do candidato aprovado no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de uma vaga de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, 
do grupo de pessoal de interpretação e tradução do quadro 
da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II 
Série, de 18 de Junho de 2008:

Único candidato aprovado: Classificação final
valores

Cheong Wai Man ...............................................................6,32
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根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通

則》第六十八條的規定，應考人可自本名單公佈日起計十個工

作天內就本名單提起上訴。

（經保安司司長於二零零八年九月十九日批示確認）

二零零八年九月十六日於司法警察局

典試委員會：

主席：局長 黃少澤

正選委員：廳長 杜淑森

     顧問翻譯員 鄭慧銘

（是項刊登費用為 $1,430.00）

通 告

按照二零零八年九月八日保安司司長的批示，並根據十二

月二十一日第87/89/M號法令核准的並經十二月二十八日第

62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》、六月

二十八日第26/99/M號法令、第5/2006號及第2/2008號法律、第

9/2006號、第8/2008號及第27/2003號行政法規之規定，本局將

以考核方式進行普通性一般入職開考，取錄合格者進行二等刑

事技術輔導員實習，以填補司法警察局編制內刑事技術輔導員

人員組別之第一職階二等刑事技術輔導員二十缺。

1. 開考方式、期限及有效期

本開考屬普通性一般入職開考，以考核方式進行。報名限

期為二十日，自本通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊

接之第一個工作日起計算。

當本開考所指之空缺被填補後，其有效期隨即終止。

2. 報考條件

在遞交報考申請表之限期內，凡屬澳門特別行政區永久性

居民，且符合現行《澳門公共行政工作人員通則》所指擔任公

職的一般要件及具備十一年級學歷的人士，均可報考。

3. 報考方式

報考人必須提交十二月二十一日第87/89/M號法令核准的並

經十二月二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工

Nos termos do artigo 68.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, o concorrente pode interpor 
recurso da lista de classificação final, no prazo de dez dias úteis, 
a contar da data da publicação da lista.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 19 de Setembro de 2008).

Polícia Judiciária, aos 16 de Setembro de 2008.

O Júri do concurso:

Presidente: Wong Sio Chak, director.

Vogais efectivos: Tou Sok Sam, chefe de departamento; e

Cheang Vai Meng, intérprete-tradutor assessor.

(Custo desta publicação $ 1 430,00)

Aviso

Faz-se público que, em conformidade com o despacho do 
Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 8 de Setembro 
de 2008, se acha aberto o concurso comum, de ingresso, geral, 
de prestação de provas, nos termos do disposto no Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de De-
zembro, conjugado com o disposto no Decreto-Lei n.º 26/99/M, 
nas Leis n.os 5/2006 e 2/2008, bem como nos Regulamentos 
Administrativos n.os 9/2006, 8/2008 e 27/2003, para a admissão 
dos candidatos considerados aptos, com destino à frequência do 
estágio para adjunto-técnico de criminalística de 2.ª classe, com 
vista ao preenchimento de vinte lugares de adjunto-técnico de 
criminalística de 2.ª classe, 1.º escalão, do quadro de pessoal de 
adjunto-técnico de criminalística da Polícia Judiciária.

1.  Tipo de concurso, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso, geral, de prestação 
de provas, com um prazo de vinte dias para a apresentação de 
candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial. 

A validade do concurso esgota-se com o preenchimento dos 
respectivos lugares postos a concurso.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo do 
prazo de apresentação de candidaturas, sejam residentes perma-
nentes da Região Administrativa Especial de Macau, reúnam as 
condições gerais para o desempenho de funções públicas, pre-
vistas no ETAPM, em vigor, bem como estejam habilitados com 
11 anos de escolaridade.

3. Formalização de candidaturas

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento de 
impresso próprio (exclusivo da Imprensa Oficial), a que alude 
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作人員通則》第五十二條所指定之專用表格（印務局專印），

並攜同下列文件到龍嵩街司法警察局C座大樓二樓人事及行政

處報名：

3.1. 與公職有聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件副本（須出示正本作鑑證之用）；

b）履歷；

c）本通告所要求之學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證

之用）；

d）由任職機關發出之個人資料紀錄，其內容應載明各項曾

任職務，現所屬之職程及職級、與公職之聯繫性質、在現職級

及公職之年資及為報考而遞交之工作評核。

報考人如屬司法警察局人員，則豁免遞交a）和d）項所指

的文件；如文件已存檔於有關的個人檔案，須在報名表上明確

聲明。

3.2. 與公職無聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件副本（須出示正本作鑑證之用）；

b）履歷；

c）本通告所要求之學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證

之用）。

4. 職務內容

二等刑事技術輔導員負責按照上級的指引，在調查犯罪方

面搜集和處理有關的痕跡及資料，以及進行刑事技術分析，並

在應用技術方法上擔任具執行性質的職務，尤其在物理化學、

生物學、毒物學、文件、彈藥學等方面，以便就犯罪調查工作

提供科學輔助。

5. 薪俸

5.1. 根據第2/2008號法律之附表，第一職階二等刑事技術輔

導員可獲得薪俸索引表之260點報酬。

5.2. 二等刑事技術輔導員之實習將按十二月二十一日第

86/89/M號法令第九條之規定進行。

5.3. 根據第2/2008號法律之附表，刑事技術輔導員之培訓學

員可獲得薪俸索引表之220點之報酬。如已屬公務員，倘原職

o artigo 52.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/      
/M, de 21 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei         
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, devendo o mesmo ser entregue 
na Divisão de Pessoal e Administrativa da Polícia Judiciária, 
sita no 2.º andar do Bloco C da mesma Polícia, na Rua Central, 
acompanhado da seguinte documentação:

3.1. Candidatos vinculados à função pública: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade de Residente de Ma-
cau (é necessário a apresentação do original para autenticação); 

b) Nota curricular;

c) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação dos ori-
ginais para autenticação); e

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública e as classificações de 
serviço relevantes para a apresentação a concurso.

Os candidatos, sendo pessoal da Polícia Judiciária, ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a) e d); caso os documentos tenham sido arquivados no respec-
tivo processo individual, deverá ser declarado expressamente o 
facto no boletim de inscrição.  

3.2. Candidatos não vinculados à função pública: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade de Residente de Ma-
cau (é necessário a apresentação do original para autenticação); 

b) Nota curricular; 

c) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação dos ori-
ginais para autenticação). 

4. Conteúdo funcional

Ao adjunto-técnico de criminalística de 2.ª classe compete 
realizar, sob orientação superior, recolha e tratamento de vestí-
gios e dados relativos à investigação criminal, análise na área de 
criminalística, bem como exercer funções de natureza executiva 
no âmbito da aplicação de tecnologia, nomeadamente na físico-
-química, biologia, tóxico, documentos, balística, etc., a fim de 
fornecer apoio científico ao trabalho de investigação criminal.

5. Vencimento

5.1. De acordo com o mapa anexo à Lei n.º 2/2008, o adjunto-
-técnico de criminalística de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice 260 da tabela de vencimentos.

5.2. A frequência do estágio para adjunto-técnico de crimina-
lística de 2.ª classe faz-se nos termos do artigo 9.º do Decreto- 
-Lei n.º 86/89/M, de 21 de Dezembro.

5.3. De acordo com o mapa anexo à Lei n.º 2/2008, os for-
mandos do estágio para adjunto-técnico de criminalística de 2.ª 
classe vencem pelo índice 220 da tabela indiciária da função pú-
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級之薪俸高於該薪俸點，則按照十二月二十一日第86/89/M號

法令之規定，維持原職薪俸。

6. 甄選方法

6.1. 根據第2/2008號法律及第27/2003號行政法規之規定，

錄取刑事技術輔導員之培訓學員之開考，包括下列甄選階段，

且每一階段均為淘汰制：

——知識考試；

——心理測驗；

——專業面試。

6.2. 知識考試為筆試，用以評核投考人在進入職程所需的

學歷基礎上的一般知識及相關職務內容的專門知識及公民教育

知識。知識考試時間不超過三小時。

6.3. 心理測驗是採用心理學的技術評估投考人的能力及性

格特徵，以確定其是否符合在司法警察局擔任職務的要求。

6.4. 專業面試是確定及評估投考人為執行司法警察局職務

所需的道德及公民品德、專業資歷及專業經驗等專業條件。

6.5. 取得考試所有階段合格之投考人，方會被按平均分數

順序錄取參加實習。在各淘汰試階段或最後評核中，所得分數

低於五十分者，即被淘汰。

6.6. 二等刑事技術輔導員實習為期六個月，包括培訓課程

及實務培訓兩個階段。

除教授其他被視為適當的學科外，培訓課程的教學內容必

須包括下列學科：

（一）刑法概論；

（二）刑事訴訟法概論；

（三）指紋學；

（四）物證鑑定科學；

（五）痕跡搜集；

（六）資訊學概論。

實習將以淘汰形式並按照《第四屆二等刑事技術輔導員實

習規章》進行。

blica. Tratando-se de funcionários, mantém-se o vencimento de 
origem se este for superior àquele índice, ao abrigo do disposto 
no Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de Dezembro.

6. Método de selecção

6.1. Nos termos da Lei n.º 2/2008 e do Regulamento Adminis-
trativo n.º 27/2003, os métodos de selecção a utilizar no concur-
so de admissão ao estágio são os seguintes, sendo cada uma das 
fases, de per si, eliminatória:

— Prova de conhecimentos; 

— Exame psicológico;

— Entrevista profissional.

6.2. A prova de conhecimentos é composta de uma prova es-
crita e visa avaliar a educação cívica e os conhecimentos gerais 
dos candidatos ao nível das habilitações académicas exigidas 
para ingresso na carreira e os conhecimentos específicos no 
âmbito do respectivo conteúdo funcional. A prova escrita tem a 
duração máxima de três horas. 

6.3. O exame psicológico visa avaliar, mediante o recurso a 
técnicas psicológicas, as capacidades e características da perso-
nalidade dos candidatos, tendo em vista determinar a sua ade-
quação às exigências do exercício de funções na Polícia Judiciá-
ria.

6.4. A entrevista profissional visa determinar e avaliar ele-
mentos relacionados com o perfil moral e cívico e com a qualifi-
cação e a experiência profissional dos candidatos, necessários ao 
exercício de funções na Polícia Judiciária.

6.5. A admissão ao estágio dependerá da aprovação em todas 
as fases do concurso, sendo os candidatos admitidos por ordem 
de graduação resultante da média das classificações obtidas. 
Consideram-se excluídos os candidatos que, nas fases elimina-
tórias ou na classificação final, obtenham classificação inferior a 
50 pontos.

6.6. O estágio para adjunto-técnico de criminalística de 2.ª 
classe compreenderá duas fases, curso de formação e formação-
-treino, com a duração total de seis meses.

Os conteúdos programáticos do curso de formação devem 
abranger obrigatoriamente, além de outras que possam ser en-
tendidas como adequadas, as seguintes disciplinas:

1)  Noções de Direito Penal;

2) Noções de Direito Processual Penal;

3) Lofoscopia;

4) Polícia Científica;

5) Recolha de vestígios;

6) Noções de informática.

O estágio, de carácter eliminatório, segue as disposições cons-
tantes no Regulamento de Estágio do 4.º Curso para adjunto- 
-técnico de criminalística de 2.ª classe.
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上述的實習規章可於辦公時間內到龍嵩街司法警察局C座

大樓二樓人事及行政處內參閱，或瀏覽本局的網頁www.pj.gov.

mo。

參加實習的投考人的最後名次是按在兩個階段中所取得分

數的平均分定出。

7. 考試內容

知識考試內容如下：

進入該職程所需學歷水平的相關知識、電腦基本知識、攝

影基本知識、社會常識以及下列法例：

1）司法警察局法規：

a）六月十二日第5/2006號法律；

b）七月三日第9/2006號行政法規；

c）六月二十八日第26/99/M號法令；

d）七月二十七日第32/98/M號法令，規範司法警察學校之

職責、權限及內部組織；

e）六月二十九日第27/98/M號法令——重組司法警察司之

組織架構（第四十九條、第五十條及第五十一條）；

2）四月二十一日第2/2008號法律——重組保安部隊及保安

部門職程；

3）四月二十八日第8/2008號行政法規——調整保安部隊及

保安部門人員編制；

8. 典試委員會之組成

根據第27/2003號行政法規第四條第三款之規定，典試委員

會之組成如下﹕

主席：司法警察學校校長 譚炳棠

正選委員：首席刑事技術輔導員 楊永權

          首席刑事技術輔導員 阮家明

候補委員：首席刑事技術輔導員 李志強

          首席刑事技術輔導員 何靜雯

二零零八年九月二十九日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $7,816.00）

O Regulamento de Estágio acima referido pode ser consulta-
do na Divisão de Pessoal e Administrativa, sita no 2.º andar do 
Bloco C da mesma Polícia, na Rua Central, durante as horas de 
expediente ou através do «web-site» desta Polícia: www.pj.gov.
mo. 

A ordenação final dos candidatos que frequentam o estágio, 
resulta da média aritmética das classificações obtidas nas duas 
fases.

7.  Programa

O programa da prova de conhecimentos é o seguinte:

Conhecimentos exigíveis ao nível das habilitações académicas 
requeridas para o ingresso na carreira, conhecimento básico so-
bre informática e fotografia, conhecimentos gerais da sociedade, 
bem como conhecimento de legislação abaixo indicada:

1) Legislação relativa à Polícia Judiciária:

a) Lei n.º 5/2006, de 12 de Junho;

b) Regulamento Administrativo n.º 9/2006, de 3 de Julho;

c) Decreto-Lei n.º 26/99/M, de 28 de Junho; 

d) Decreto-Lei n.º 32/98/M, de 27 de Julho — Regula as atri-
buições, competências e organização interna da Escola de Polí-
cia Judiciária;

e) Decreto-Lei n.º 27/98/M, de 29 de Junho — Reestrutura a 
orgânica da Polícia Judiciária (artigos 49.º, 50.º e 51.º).

2) Lei n.º 2/2008, de 21 de Abril — Reestruturação de carrei-
ras nas Forças e Serviços de Segurança;

3) Regulamento Administrativo n.º 8/2008, de 28 de Abril — 
Ajustamento dos quadros de pessoal das Forças e Serviços de 
Segurança.

8. Composição do júri

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento 
Administrativo n.º 27/2003, o júri do concurso tem a seguinte 
composição:

Presidente: Tam Peng Tong, director da Escola de Polícia Judi-
ciária.

Vogais efectivos: Ieong Weng Kun, adjunto-técnico de crimi-
nalística principal; e

Un Ka Meng, adjunto-técnico de criminalística principal.

Vogais suplentes: Lei Chi Keong, adjunto-técnico de crimina-
lística principal; e

Ho Cheng Man, adjunto-técnico de criminalística principal.

Polícia Judiciária, aos 29 de Setembro de 2008.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 7 816,00)
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衛 生 局

通 告

本局現進行第17/P/2008號公開招標——“向衛生局供應及

安裝一套生命體徵監護系統”。有意投標者可由二零零八年十

月八日起，在辦公日上午九時至下午一時及下午二時三十分至

五時三十分，前往位於仁伯爵綜合醫院地庫一（C1）之物資供

應暨管理處查詢有關投標詳情，並繳付所需費用，以取得本次

招標的招標方案和承投規則影印本或於本局網頁（www.ssm.

gov.mo）內免費下載。

有意投標者應於二零零八年十月十四日上午十一時，前往

上址之物資供應暨管理處集合，以便實地視察是次招標項目安

裝有關設備之場地。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局文書

科。遞交投標書之截止時間為二零零八年十月三十日下午五時

三十分。

開標將於二零零八年十月三十一日上午十時在位於仁伯爵

綜合醫院側之本局行政大樓地下“大禮堂”舉行。

投標者需向本局司庫科繳交金額$24,400.00（澳門幣貳萬肆

仟肆佰元正）之現金或抬頭人為“衛生局”之銀行擔保或受益

人為“衛生局”之保險擔保作為臨時擔保。

二零零八年九月二十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,396.00）

教 育 暨 青 年 局

告 示

按本局前散位合同熟練工人潘展波的妻子潘劉美娜的要

求，領取該已故人員的死亡和喪葬津貼，現通知所有自認為有

權收取上述津貼的人士，自本告示公布日起計三十天內，向本

局作出申請，倘若在此期限內未接獲任何異議，上述申請人的

要求將被接納。

二零零八年九月三十日於教育暨青年局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $715.00）

SERVIÇOS DE SAÚDE

Aviso

Faz-se público que se encontra aberto o Concurso Público 
n.º 17/P/2008 «Fornecimento e Instalação de um Sistema de 
Monitorização Fisiológica aos Serviços de Saúde», cujo pro-
grama do concurso e o caderno de encargos se encontram à 
disposição dos interessados desde o dia 8 de Outubro de 2008, 
todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 
horas, na Di visão de Aprovisionamento e Economato, sita na 
cave 1 do Cen tro Hospitalar Conde de S. Januário, onde serão 
prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando os 
interessados sujeitos ao pagamento do custo das respectivas fo-
tocópias ou ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros 
pela internet no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

Os concorrentes deverão comparecer na Divisão de Aprovi-
sionamento e Economato supracitada no dia 14 de Outubro de 
2008 às 11,00 horas para visita às instalações a que se destina o 
objecto deste concurso.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de S. 
Januário e o respectivo prazo de entrega das propostas termina 
às 17,30 horas do dia 30 de Outubro de 2008.

O acto público deste concurso terá lugar em 31 de Outubro de 
2008, pelas 10,00 horas, na sala do «Auditório», situada no r/c do 
Edifício da Administração dos Serviços de Saúde junto do Cen-
tro Hospitalar Conde de S. Januário.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução 
provisória no valor de $ 24 400,00 (vinte e quatro mil e qua   tro-
centas patacas) a favor dos Serviços de Saúde, a prestar mediante 
depósito na Tesouraria destes Serviços ou garantia bancária/se-
guro-caução.

Serviços de Saúde, aos 29 de Setembro de 2008.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 396,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO                                           

E JUVENTUDE

Edital

Faz-se público que, tendo Pun Lau Mei Na, viúva de Pun Chin 
Po que foi operário qualificado, contratado por assalariamento, 
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, requerido 
os subsídios de morte e funeral por falecimento do mesmo, 
devem todos os que se julgam com direito à percepção dos mes-
mos subsídios, requerer a estes Serviços, no prazo de trinta dias, 
a contar da publicação do presente edital, pois que, não haven-
do impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo 
que seja esse prazo.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 30 de 
Setembro de 2008.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 715,00)
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文 化 局 

公 告

茲通知，按照社會文化司司長二零零八年九月二十六日的

批示，以及根據現行《澳門公共行政工作人員通則》的規定，

現以審查文件及有限制方式為文化局公務員進行普通晉升開

考，以填補本局人員編制內下列空缺：

第一職階顧問翻譯一缺；

第一職階顧問高級技術員一缺；

第一職階一等技術員一缺；

第一職階特級技術輔導員二缺；

第一職階特級助理技術員一缺；

第一職階首席行政文員一缺。

上述開考通告已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文化局總

部，報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日

緊接第一個辦公日起計十天內遞交。

二零零八年九月二十九日於文化局

局長 何麗鑽

（是項刊登費用為 $1,192.00）

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室 

公 告 

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修改之現行《澳門公共行政工作人

員通則》的規定，現通過以審查文件、有限制的方式，為本辦

公室公務員進行普通晉升開考，以填補本辦人員編制內第一職 

階首席行政文員一缺。 

公布上述考試之通告會張貼於巴掌圍斜巷19號南粵商業中

心十三樓高等教育輔助辦公室。報考申請表應自本公告於《澳

門特別行政區公報》刊登後第一個辦公日起計十天內遞交。  

二零零八年九月二十六日於高等教育輔助辦公室

 辦公室主任 陳伯煇

（是項刊登費用為 $953.00）

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 26 
de Setembro de 2008, e nos termos definidos no Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM), 
em vigor, se encontram abertos os concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados aos funcionários do Instituto Cul-
tural, para o preenchimento dos seguintes lugares do quadro de 
pessoal deste Instituto:

Um lugar de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão;

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão;

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão;

Dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão;

Um lugar de técnico auxiliar especialista, 1.º escalão; e

Um lugar de oficial administrativo principal, 1.º escalão.

Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-se 
afixados na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap Seac, 
Edifício do Instituto Cultural, Macau, e o prazo para a apresen-
tação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Cultural, aos 29 de Setembro de 2008.

A Presidente do Instituto, Ho Lai Chun da Luz.

(Custo desta publicação $ 1 192,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado aos funcionários do Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior, nos termos definidos pelo Estatuto 
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM), 
vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, na nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro, para o preenchimento de um lugar de oficial 
administrativo principal, 1.º escalão, do quadro de pessoal do 
GAES.

Mais se informa que o aviso da abertura do referido concurso 
se encontra afixado no Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, 
sito na Calçada de St.º Agostinho, n.º 19, Edf. Nam Yue, 13.º an-
dar, e que o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 26 de Setembro 
de 2008.

O Coordenador do Gabinete, Chan Pak Fai.

(Custo desta publicação $ 953,00)

sandy
印章


