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政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

警 察 總 局

公 告

茲通知，根據現行《澳門公共行政工作人員通則》的規

定，以文件審閱及有限制方式，為警察總局之公務員進行普通

晉升開考，以填補警察總局人員編制內第一職階一等翻譯員一

缺。

上述開考通告正張貼於南灣大馬路730至804號中華廣場

十六樓警察總局資源管理廳，有意報考者應自本公告刊登於

《澳門特別行政區公報》後第一個工作日起計十天內遞交申

請。

二零一零年二月十二日於警察總局

局長 白英偉

（是項刊登費用為 $950.00）

行  政  暨  公  職  局

名 單

為履行給予私人機構財政資助的八月二十六日第54/GM/97

號批示，行政暨公職局現刊登二零零九年第四季度受資助實體

的名單：

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos funcionários dos Servi-
ços de Polícia Unitários, nos termos definidos no Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em vigor, 
para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor de 1.ª 
classe, 1.º escalão, do quadro de pessoal dos Serviços de Polícia 
Unitários.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado no Departamento de Gestão de Recursos 
dos Serviços de Polícia Unitários, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.os 730-804, Edf. China Plaza, 16.º andar, 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 Ma-

cau.

Serviços de Polícia Unitários, aos 12 de Fevereiro de 2010. 

O Comandante-geral, José Proença Branco.

(Custo desta publicação $ 950,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO                             

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos às instituições 
particulares vêm os SAFP publicar a listagem dos apoios conce-
didos no 4.º trimestre do ano de 2009: 

受惠實體 

Entidades beneficiárias

目的 

Finalidades

許可批示日期

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes 

atribuídos

澳門區域公共管理研究學會

Associação do Estudo de Administração 

Pública Inter-Regional de Macau

資助舉辦“提昇公共管治能力，強化區域行政合

作”座談會。

Realização de seminário de «Académico sobre a 

elevação da capacidade de gestão pública e o re-

forço da cooperação da administração regional».

25/11/2009 $ 28,000.00

澳門明愛

Caritas de Macau

資助舉辦活動。

Realização de actividades.

15/12/2009 $ 1,000.00

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 8 de Fevereiro de 2010.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 047,00)

二零一零年二月八日於行政暨公職局

局長 朱偉幹 

（是項刊登費用為 $1,047.00）

sandy
印章
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2010年 01月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Janeiro de 2010
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二零一零年二月十日於商業及動產登記局——登記官 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 10 de Fevereiro de 2010.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $168,212.00）

(Custo desta publicação $ 168 212,00)

印 務 局

公 告

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行

政工作人員通則》第五十七條第三款的規定，為填補印務局傳

譯及翻譯人員特別職程第一職階主任翻譯員一缺，經於二零一

零年一月二十七日第四期 《澳門特別行政區公報》第二組刊登

以文件審閱，有限制的方式進行一般晉升開考的通告的臨時名

單張貼於官印局街印務局行政暨財政處告示板，以供查閱。

按照上述法規第五十七條第五款的規定，該名單被視為確

定名單。

二零一零年二月十二日於印務局

代局長 梁禮亨

IMPRENSA OFICIAL

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Imprensa Oficial, sita na Rua da 
Imprensa Nacional, a lista provisória do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, do quadro de 
pessoal da carreira especial de interpretação e tradução da Im-
prensa Oficial, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial n.º 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2010, nos termos do 
n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro. 

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 57.º do supracitado diploma legal. 

Imprensa Oficial, aos 12 de Fevereiro de 2010.

O Administrador, substituto, Alberto F. Leão.
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法 律 及 司 法 培 訓 中 心

通 告

第01/CFJJ/2010號批示

根據第26/2009號行政法規第二十二條第一款及第58/2009

號行政法務司司長批示第二款的規定，本人決定：

一、將下列本身及獲轉授的職權授予並轉授予法律及司法

培訓中心（下簡稱培訓中心）副主任林韻妮碩士：

（一）領導及協調辦事處，並採取必要措施使培訓中心正

常運作；

（二）簽署並指導完成不需由主任決定及性質上無需特別

由主任處理的文書；

（三）批准簽發聲明書及證明書；

（四）管理分配予培訓中心的人員，尤其是核准年假表，

批准假期之享受及審批合理或不合理缺勤；

（五）批准培訓中心運作所需的固有開支，尤其是取得動

產及辦公物品，但以澳門幣一萬元為限；

（六）批准招待費的開支，但以澳門幣五千元為限；

（七）根據第10/2003號行政法規第十三條之規定，管理培

訓中心獲給予的運作資金；

（八）應主任要求，邀請其他公共部門或實體的代表協助

培訓中心執行其所賦予的職責；

（九）就因個人理由或工作需要而累積年假作出決定；

（十）批准超時工作或特別工作時間；

（十一）批准工作人員以及其親屬前往在衛生局範圍內運

作的健康檢查委員會作檢查；

（十二）決定工作人員出外公幹，但以該等人員有權收取

一天日津貼的公幹情況為限；

（十三）批准分配予培訓中心的人員參加在澳門特別行政

區舉行的會議、研討會、座談會、講座及其他同類活動，以及

批准有關人員在上項所指條件下參加在澳門特別行政區以外地

方舉行的該等活動；

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Aviso

Despacho n.º 01/CFJJ/2010

Nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009 e do n.º 2 do Despacho da Secretária para a 
Administração e Justiça n.º 58/2009, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na subdirectora do Centro de 
Formação Jurídica e Judiciária, adiante abreviadamente desig-
nado por Centro de Formação, mestre Lam Wan Nei, as minhas 
competências próprias e delegadas seguintes:

1) Dirigir e coordenar a secretaria, adoptando as medidas ne-
cessárias ao normal funcionamento do Centro de Formação;

2) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspondên-
cia e expediente que não careça de decisão do director e que 
por natureza não caiba especialmente ao director do Centro de 
Formação;

3) Autorizar a passagem de declarações e certidões;

4) Adoptar as medidas relativas à gestão de pessoal afecto ao 
Centro de Formação, designadamente aprovar anualmente o 
mapa de férias, autorizar o gozo de férias e justificar ou injustifi-
car faltas;

5) Autorizar a realização de despesas inerentes ao seu fun-
cionamento até ao montante de 10 000 (dez mil) patacas, desig-
nadamente as relativas à aquisição de bens móveis e artigos de 
expediente;

6) Autorizar a realização de despesas de representação até ao 
montante de 5 000 (cinco mil) patacas;

7) Gestão e administração do fundo de maneio atribuído ao 
Centro de Formação, nos termos do artigo 13.º do Regulamento 
Administrativo n.º 10/2003;

8) Convidar, quando solicitado pelo director, representantes 
de outros serviços públicos ou entidades para prestarem colabo-
ração na prossecução das atribuições do Centro de Formação;

9) Decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pessoais 
ou por conveniência de serviço;

10) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou de horário especial;

11) Autorizar a apresentação de trabalhadores e seus fami-
liares às Juntas Médicas, que funcionem no âmbito da Direcção 
dos Serviços de Saúde;

12) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo por um dia;

13) Autorizar a participação do pessoal afecto ao Centro 
de Formação em congressos, seminários, colóquios, jornadas e 
outras actividades semelhantes, quando realizados na Região 
Administrativa Especial de Macau ou, quando realizados no ex-
terior, nas condições referidas na alínea anterior;
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（十四）批准返還與擔保承諾或執行與澳門特別行政區簽

訂的合同無關的文件；

（十五）批准提供與培訓中心存檔文件有關的資訊、查閱

該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（十六）在培訓中心職責範圍內簽署發給澳門特別行政區

各實體及澳門特別行政區以外實體的文書。

二、本授權及轉授權不妨礙行使收回權和監管權。

三、對於因行使本批示所列的授權及轉授權而作出的行

為，得提起必要訴願。

四、追認副主任林韻妮自二零零九年十二月二十日起在本

授權及轉授權範圍內作出的行為。

五、在不妨礙上款規定下，本批示自公佈翌日起生效。

（經行政法務司司長在二零一零年二月十日的批示確認）

二零一零年二月十二日於法律及司法培訓中心

主任 Manuel Marcelino Escovar Trigo

（是項刊登費用為 $3,393.00）

財 政 局

公 告

為填補財政局人員編制技術員職程第一職階一等技術員一

缺，茲根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准之現行《澳

門公共行政工作人員通則》規定，以文件審查、有限制的方

式，報考表格之遞交限期為十日，為本局之公務員進行普通晉

升開考，通告張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓

十四樓財政局之行政暨財政處。 

二零一零年二月十八日於財政局

代局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $881.00）

14) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-
tinentes à garantia de compromissos ou execução de contratos 
com a Região Administrativa Especial de Macau;

15) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no Centro de Formação, com 
exclusão dos excepcionados por lei;

16) Assinar o expediente, dirigido a entidades da Região 
Administrativa Especial de Macau e do exterior, no âmbito das 
atribuições do Centro de Formação.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e subdele-
gações de competências constantes do presente despacho, cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdirectora, 
Lam Wan Nei, no âmbito das presentes delegações e subdelega-
ções de competências, desde o dia 20 de Dezembro de 2009.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

(Homologado por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 10 de Fevereiro de 2010).

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, aos 12 de Fevereiro 
de 2010.

O Director, Manuel Marcelino Escovar Trigo.

(Custo desta publicação $ 3 393,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande, n.ºs 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, o aviso de abertura do concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, com o prazo de dez dias 
para a apresentação de candidaturas aos funcionários desta Di-
recção de Serviços, nos termos definidos no Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM), vigen-
te, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
para o preenchimento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico do quadro de pessoal da Direc-
ção dos Serviços de Finanças. 

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 18 de Fevereiro de 
2010. 

A Directora dos Serviços, substituta, Vitória da Conceição. 

(Custo desta publicação $ 881,00)
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統  計  暨  普  查  局

公 告

統計暨普查局為填補人員編制之第一職階首席特級對外貿

易編碼員兩缺、第一職階首席特級行政技術助理員一缺及第一

職階顧問翻譯員一缺，經於二零一零年一月二十七日第四期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方

式進行普通晉升開考的招考公告，現根據十二月二十一日第

87/89/M號法令第一條核准，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》第五十七條第三款

的規定，准考人臨時名單張貼於宋玉生廣場411-417號“皇朝廣

場”十七樓本局行政暨財政處告示板以供查閱。

根據同一通則第五十七條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一零年二月十日於統計暨普查局

局長 鄺碧芳

（是項刊登費用為 $1,018.00）

通 告

第001/1.2/2010號批示

根據經二零一零年二月三日第五期《澳門特別行政區公

報》第二組公布之一月二十一日第006/1.1/2010號批示賦予本人

的權限，本人決定如下：

一、轉授予資料暨資訊系統廳廳長劉煜源及推廣暨資料發

表處處長鄭麗湘下列權限：

（一）簽署發給澳門特別行政區私人及公共實體的一般文

件往來；

（二）決定在假期內扣除的缺勤，在假期計劃表內已預定

的假期，以及假期的取消及更改；

（三）根據法律規定，審批合理或不合理解釋之缺勤。

二、現轉授予之權限不可再轉授。

三、對行使本批示所載的轉授權而作出的行為，得提起必

要訴願。

四、現時權限的轉授並不妨礙權限的收回及監管。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas no quadro de anúncio 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços 
de Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, as listas provi-
sórias dos candidatos admitidos aos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados, para o preenchimento de dois luga-
res de codificador de comércio externo especialista principal, 1.º 
escalão, um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, e um lugar de intérprete-tradutor assessor, 
1.º escalão, do quadro de pessoal desta DSEC, cujo anúncio de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2010, 
nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do ETAPM, aprovado pelo 
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a 
nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro. 

As listas provisórias acima referidas são consideradas definiti-
vas, ao abrigo do n.º 5 do artigo 57.º do supracitado diploma legal. 

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 10 de Feve-
reiro de 2010. 

A Directora dos Serviços, Kong Pek Fong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Avisos

Despacho n.º 001/1.2/2010

Atentas as competências que me foram delegadas e subdele-
gadas pelo Despacho n.º 006/1.1/2010, de 21 de Janeiro, publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2010, determino o 
seguinte:

1. Subdelego as seguintes competências no chefe do Depar-
tamento de Sistemas de Informação e Informática, Lao Iok Un, 
e na chefe da Divisão de Promoção e Difusão de Informação, 
Cheang Lai Seong:

1) Assinar todas as comunicações escritas destinadas a enti-
dades públicas e privadas da Região Administrativa Especial de 
Macau, desde que relativas ao expediente corrente;

2) Decidir sobre as faltas a descontar nas férias, o gozo de fé-
rias, desde que previstas no respectivo mapa, e o cancelamento 
e alteração das mesmas;

3) Justificar ou injustificar faltas, nos termos da lei.

2. As competências agora subdelegadas são insusceptíveis de 
subdelegação. 

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes das subdele-
gações de competências constantes do presente despacho cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. As presentes subdelegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência. 
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五、追認廳長劉煜源及處長鄭麗湘於二零零九年十二月

二十日至本批示於《澳門特別行政區公報》刊登日期間所作出

屬本轉授權範圍內的所有行為。

六、本批示自公佈翌日起生效。

（經統計暨普查局局長於二零一零年二月十日批示確認）

二零一零年二月九日於統計暨普查局

副局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,732.00）

第001/1.3/2010號批示

根據經二零一零年二月三日第五期《澳門特別行政區公

報》第二組公布之一月二十一日第006/1.1/2010號批示賦予本人

的權限，本人決定如下：

一、 轉授予人口、社會暨就業統計廳廳長麥恆珍及工業、

建築暨對外貿易統計廳廳長黃永生下列權限：

（一）簽署發給澳門特別行政區私人及公共實體的一般文

件往來；

（二）決定在假期內扣除的缺勤，在假期計劃表內已預定

的假期，以及假期的取消及更改；

（三）根據法律規定，審批合理或不合理解釋之缺勤。

二、現轉授予之權限不可再轉授。

三、對行使本批示所載的轉授權而作出的行為，得提起必

要訴願。

四、現時權限的轉授並不妨礙權限的收回及監管。

五、追認廳長麥恆珍及廳長黃永生於二零零九年十二月

二十日至本批示於《澳門特別行政區公報》刊登日期間所作出

屬本轉授權範圍內的所有行為。

六、本批示自公佈翌日起生效。

（經統計暨普查局局長於二零一零年二月十日批示確認）

二零一零年二月九日於統計暨普查局

副局長 程綺雲

（是項刊登費用為 $1,595.00）

5. São ratificados todos os actos praticados pelos chefes do 
departamento, Lao Iok Un, e da divisão, Cheang Lai Seong, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, entre 20 de Dezem-
bro de 2009 e a data da publicação do presente despacho.

6. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

(Homologado por despacho da directora dos Serviços de 

Estatís tica e Censos, de 10 de Fevereiro de 2010).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 9 de Feve-
reiro de 2010.

O Subdirector dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

Despacho n.º 001/1.3/2010

Atentas as competências que me foram delegadas e subdele-
gadas pelo Despacho n.º 006/1.1/2010, de 21 de Janeiro, publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2010, determino o 
seguinte:

1. Subdelego as seguintes competências no chefe do Departa-
mento de Estatísticas Demográficas, Sociais e do Emprego, Mak 
Hang Chan, e no chefe do Departamento de Estatísticas da In-
dústria, Construção e Comércio Externo, Wong Weng Sang:

1) Assinar todas as comunicações escritas destinadas a enti-
dades públicas e privadas da Região Administrativa Especial de 
Macau, desde que relativas ao expediente corrente;

2) Decidir sobre as faltas a descontar nas férias, o gozo de fé-
rias, desde que previstas no respectivo mapa, e o cancelamento 
e alteração das mesmas;

3) Justificar ou injustificar faltas, nos termos da lei.

2. As competências agora subdelegadas são insusceptíveis de 
subdelegação. 

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes das subdele-
gações de competências constantes do presente despacho cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. As presentes subdelegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência. 

5. São ratificados todos os actos praticados pelos chefes dos 
departamentos, Mak Hang Chan e Wong Weng Sang, no âmbito 
das competências ora subdelegadas, entre 20 de Dezembro de 
2009 e a data da publicação do presente despacho.

6. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

(Homologado por despacho da directora dos Serviços de 

Estatís tica e Censos, de 10 de Fevereiro de 2010).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 9 de Feve-
reiro de 2010.

A Subdirectora dos Serviços, Cheng I Wan.

(Custo desta publicação $ 1 595,00)
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退  休  基  金  會

公 告

茲公佈，經二零一零年一月二十日第三期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以審查文件、有限制方式進行普通晉級開

考之公告，根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十八

條第二款之規定，為填補下列空缺之准考人確定名單張貼於新

口岸宋玉生廣場181至187號，光輝商業中心二十樓退休基金會

行政及財政處：

第一職階首席顧問高級技術員一缺；

第一職階首席特級技術輔導員七缺；

第一職階特級技術輔導員一缺。

二零一零年二月十八日於退休基金會

行政管理委員會主席 劉婉婷

（是項刊登費用為 $950.00）

消 費 者 委 員 會

通 告

消費者委員會執行委員會決議

依據第4/95/M號法律第十一條第一款g）項的規定，消費者

委員會執行委員會於二零一零年二月九日第6/2010號會議紀錄

作出下列決議，進行新的永久性授權，以確保消費者委員會良

好運作，履行法律所賦予之職責。

I. 在消費者委員會執行委員會範圍內作出下列行為的權

限，授予執行委員會主席黃翰寧或其法定代任人，可轉授權予

執行委員會的全職委員：

1）根據現行法例規定批准缺勤及享受年假；

2）根據現行法例准許特別假期及短期無薪假，以及就因個

人理由或工作需要的年假累積作出決定；

3）根據現行法例規定批准免職及解除合同；

4）訂立與消委會人員有關的編制外合同、散位合同及個人

勞動合同；

FUNDO DE PENSÕES

 Anúncio

Faz-se público, nos termos do n.º 2 do artigo 58.º do Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
em vigor, que se encontra afixada, na Divisão Administrativa 
e Financeira do Fundo de Pensões, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 181-187, Centro Comercial Brilhantismo, 20.º 
andar, Macau, a lista definitiva dos candidatos admitidos aos 
concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, aber-
tos de acordo com o anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 20 
de Janeiro de 2010, para o preenchimento dos seguintes lugares:

 Uma vaga de técnico superior assessor principal, 1.º escalão; 

Sete vagas de adjunto-técnico especialista principal, 1.º esca-
lão; e 

Uma vaga de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão. 

Fundo de Pensões, aos 18 de Fevereiro de 2010.

A Presidente do Conselho de Administração, Lau Un Teng. 

(Custo desta publicação $ 950,00)

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Aviso

Deliberação da Comissão Executiva 

do Conselho de Consumidores 

De acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei 
n.º 4/95/M, a Comissão Executiva do Conselho de Consumi-
dores deliberou em plenário de 9 de Fevereiro de 2010, act 
n.º 06/2010, as decisões abaixo descritas, proceder a nova de-
legação de competências, com carácter permanente, por forma 
a assegurar os poderes necessários ao bom funcionamento do 
Conselho de Consumidores, na prossecução das atribuições 
legalmente previstas.

I. São subdelegadas no presidente da Comissão Executiva do  
Conselho de Consumidores, Wong Hon Neng, com poderes de 
subdelegação no vogal a tempo inteiro da referida Comissão, ou 
seu substituto legal:

 1) Autorizar as faltas e gozo de férias, nos termos da legisla-
ção em vigor;

 2) Conceder licença especial e licença de curta duração, nos 
termos da legislação em vigor, e decidir sobre a acumulação de 
férias, por motivos pessoais ou por conveniência de serviço;

 3) Conceder a exoneração e rescisão de contratos nos ter-
mos legais;

 4) Outorgar, em todos os contratos além do quadro e de 
assalariamento, bem como os contratos individuais de trabalho, 
relativos a pessoal do Conselho de Consumidores;
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5）簽署計算及結算工作人員服務時間的文件；

6）許可在法律所規定限度內的超時工作或輪班工作；

7）許可工作人員及其家屬前往衛生局健康檢查委員會作檢

查；

8）許可工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、研討

會、座談會、專題講座及其他類似活動；

9）批准為人員、器具、設備、不動產及交通工具投保；

10）許可作出載於預算開支表章節中關於消委會的工程及

資產及勞務取得的開支，但以$50,000.00（澳門幣伍萬元）為

限，如豁免諮詢，該金額減半；

11）除上款所指開支外，亦許可為消委會運作所需的每月

固定開支，不論其金額多少，例如場所及動產的租金開支、水

電費、清潔服務費、公共地方開支及其他同類開支；

12）按照法律規定，批准將十二月二十一日第87/89/M號法

令核准的《澳門公共行政工作人員通則》所規定的年資獎金及

津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公務人員公積金制度》所

規定的供款時間獎金發放予有關人員；

13）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

14）批准工作人員到香港特別行政區及內地公幹，但以該

等人員有權收取兩天日津貼的公幹情況為限；

15）批准將支配予消委會的、被視為對部門運作已無用處

的財產報廢；

16）依法簽署應由消委會訂立的合同有關的公文書；

17）許可根據在消委會存檔的文件簽發證明書，但法律另

有規定者除外；

18）在消委會職責範圍內依法簽署發往澳門特別行政區以

內或以外的機關或實體的文書；

19）批准不超過$5,000.00（澳門幣伍仟元）的交際費。

 5) Assinar diplomas de contagem e de liquidação do tempo 
de serviço prestado pelo pessoal do Conselho;

 6) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos, até ao limite previsto na lei;

 7) Autorizar a apresentação de trabalhadores do Conselho e 
seus familiares às Juntas Médicas que funcionam no âmbito dos 
Serviços de Saúde;

 8) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau;

 9) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

10) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços por força das dotações inscritas no capítulo 
da tabela de despesas do orçamento, relativo ao Conselho de 
Consumidores, até ao montante de $ 50 000,00 (cinquenta mil 
patacas), sendo o valor indicado reduzido a metade quando seja 
dispensada a realização  de consulta;

11) Autorizar ainda, para além das despesas referidas na 
alínea anterior, as decorrentes de encargos mensais fixos neces-
sários ao funcionamento do Conselho, como sejam os de arren-
damento de instalações e aluguer de bens imóveis, pagamento 
de electricidade e água, serviços de limpeza, despesas de con-
domínio ou outras da mesma natureza, independentemente do 
respectivo valor;

12) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e dos 
subsídios previstos no ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e a atribuição do prémio de 
tempo de contribuição previsto no Regime de Previdência dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei 
n.º 8/2006, ao respectivo pessoal, nos termos da lei; 

13) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença;

14) Determinar deslocações do pessoal do Conselho de Con-
sumidores à Região Administrativa Especial de Hong Kong e 
ao interior da China de que resulte direito à percepção de aju-
das de custo até dois dias;

15) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos ao 
Conselho que forem julgados incapazes para o serviço;

16) Outorgar, de acordo com a lei vigente, em todos os instru-
mentos públicos relativos a contratos que devam ser lavrados 
no Conselho;

17) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no Conselho de Consumidores, com exclusão dos excep-
cionados por lei;

18) Assinar todo o expediente, de acordo com a lei vigente, 
dirigido a serviços ou entidades locais ou exteriores à Região 
Administrativa Especial de Macau, no âmbito das atribuições 
do Conselho de Consumidores;

19) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$ 5 000,00 (cinco mil patacas).
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II. 對行使按現授予和轉授的權限而作出的行為，得提起必

要訴願。

III. 現行的權限的授權不影響收回的權力及監督權。

IV. 本決議自公佈日起產生效力，但不妨礙下款規定的適

用。

V. 在其委任之日及本決議公佈之日期間，執行委員會主席

作出的在現授予之權力範圍內的所有行為，予以追認。

二零一零年二月九日於消費者委員會執行委員會

執行委員會：

黃翰寧

陳漢生

馬濟時

（是項刊登費用為 $4,215.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制第一職階首席高

級技術員一缺，經於二零一零年一月二十日第三期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登，以審查文件、有限制方式進行普通

晉升開考之開考公告。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第五十七條第三

款規定，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，

以供參閱。

二零一零年二月八日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：處長 余麗菊

委員：顧問高級技術員 潘寶玲

   首席高級技術員 陳凱琳

（是項刊登費用為 $1,018.00）

通 告

按照保安司司長於二零零九年十二月十八日的批示，以及

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》及第14/2009號法律的

II. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

III. A presente delegação de competências é feita sem prejuí-
zo dos poderes de avocação e superintendência.

IV. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a presente 
deliberação produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.

V. São ratificados todos os actos praticados pelo presidente 
da Comissão Executiva, no âmbito das competências ora dele-
gadas, entre a data da sua nomeação e a data da publicação da 
presente deliberação. 

Comissão Executiva do Conselho de Consumidores, aos 9 de 
Fevereiro de 2010. 

Comissão Executiva:

Wong Hon Neng;

Chan Hon Sang;

Vasco Barroso Silvério Marques.

(Custo desta publicação $ 4 215,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Do concurso comum, de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento de um lugar de técnico superior principal, 
1.º escalão, do quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 3 , II Série, de 20 de Janeiro de 2010. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Estatuto dos Trabalhado-
res da Administração Pública de Macau, vigente, a lista provisória 
do candidato encontra-se afixada no átrio da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, a fim de ser consultada. 

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
8 de Fevereiro de 2010. 

O Júri:

Presidente: U Lai Kok, chefe de divisão.

Vogais: Pun Pou Leng, técnica superior assessora; e

Chan Hoi Lam, técnica superior principal.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 18 de Dezembro de 2009, se acha aberto o 
concurso comum, de ingresso, de prestação de provas, nos ter-
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規定，現通過考試方式進行普通入職開考，以填補澳門保安部

隊事務局文職人員編制內技術員組別第一職階二等技術員（資

訊範疇）四缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通入職開考以考試方式進行。准考申請書應自本通告

於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個辦公日起計

二十天內遞交。

本開考有效期為一年，由評核名單公佈日起計算。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）根據澳門特別行政區基本法第九十七條之規定，投考人

必須是澳門特別行政區永久性居民；

b）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備資訊領域高等課程學位；或具備其他適當之高等課

程學歷，並經接受屬資訊領域之特定培訓範圍內之實習；或符

合第14/2009號法律第七十三條第二款。

3. 應遞交的文件

與公職無聯繫的投考人應遞交：

a）澳門居民身份證副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

c）經投考人簽署之個人履歷。

與公職有聯繫的投考人應遞交：

a）澳門居民身份證副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

c）經投考人簽署之個人履歷；

d）任職部門發出的個人資料紀錄，其內載明曾擔任的職

務、現所屬職程和職級、與公職聯繫的性質、在現職級和在公

職的年資，以及參加開考所需之工作評核。

mos definidos no Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, vigente, e na Lei n.º 14/2009, para o preen-
chimento de quatro vagas de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, na 
área de informática, do grupo de pessoal técnico do quadro de 
pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau.

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso, de prestação de 
provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de candi-
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por um ano, contado a partir da 
data da publicação da respectiva lista classificativa no Boletim 
Oficial.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
condições seguintes:

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º 
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;

c) Estejam habilitados com curso superior na área de infor-
mática; ou com outro curso superior adequado e estágio efec-
tuado no âmbito de formação específica na área da informática; 
ou preencham o n.º 2 do artigo 73.º da Lei  n.º 14/2009.

3. Documentos necessários

Os candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente da Região 
Administrativa Especial de Macau (deve ser mostrado o origi-
nal para efeitos de autenticação);

b) Cópias dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (devem ser mostrados os 
originais para efeitos de autenticação);

c) Nota curricular assinada pelo candidato.

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente da RAEM 
(deve ser mostrado o original para efeitos de autenticação);

b) Cópias dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (devem ser mostrados os 
originais para efeitos de autenticação);

c) Nota curricular assinada pelo candidato;

d) Registo biográfico emitido pelo Serviço em que trabalha, 
donde constem, designadamente, os cargos anteriormente exer-
cidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública e as classificações 
de serviço relevantes para a apresentação a concurso.
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投考人如屬澳門保安部隊事務局人員，以及上述a）、b）

和d）項所指的文件已存放在其個人檔案內，則可豁免遞交，

但須在報名表上明確聲明。

投考人如具有本通告第 6點所述之工作經驗，需按第

14/2009號法律第八條第三款提交適當之證明。

4. 報名方式及地點

投考人須填寫現行《澳門公共行政工作人員通則》第

五十二條第二款所指的專用印件（格式七），並附同所需文

件，於指定期限及辦公時間內到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局行政管理廳人力資源處招聘科報名。另有關專用印件（格

式七）得根據第92/2007號行政長官批示的規定，以電子載體提

供。

5. 職務性質

二等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以

便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及

應用的職務。

6. 薪俸

第一職階二等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一之表

二第五級別所載的350點；如投考者具有合適的工作經驗，將

考慮按第14/2009號法律之第八條及第十二條的規定，任用於較

高的職等或職階。

上述所指之工作經驗是指須同時具有下列第一至四點或第

五至九點之要求：

一、從事有關大型電腦之軟件設計及開發，如IBM AS/400、

HP Nonstop Server等；

二、從事於網絡上多人共用之多層架構（Multi-tier）軟件

的設計及開發；

三、從事大型資料庫（當中包括不少於30個數據庫資料表）

的設計、程式開發及管理工作，如DB/400、HP Nonstop Server、

MS SQL Server等；

四、從事應用軟件開發的專案統籌；

五、從事微軟系統網絡伺服器安裝及設定，包括Web Server、

Email Server、Domain Server、DNS Server、SQL Server等；

六、從事微軟系統的網絡設計、安裝及管理等工作，如

Microsoft NT Domain、Microsoft Active Directory等，且包

Os candidatos pertencentes à DSFSM ficam dispensados da 
apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) e d), 
se os mesmos se encontrarem arquivados nos respectivos pro-
cessos individuais, devendo, neste caso, ser declarado expressa-
mente tal facto na ficha de inscrição.

Os candidatos que têm a experiência profissional referida no 
ponto 6 deste aviso, precisam de entregar os documentos com-
provativos adequados de acordo com o n.º 3 do artigo 8.º da Lei 
n.º 14/2009.

4. Forma de admissão e local

A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento do 
impresso próprio (modelo 7), a que se refere o n.º 2 do artigo 
52.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente, o qual deve ser entregue, conjuntamente com os 
documentos necessários, até ao termo do prazo fixado e durante 
o horário de expediente, na Secção de Recrutamento da Divisão 
de Recursos Humanos do Departamento de Administração da 
DSFSM, sita na Calçada dos Quartéis, Macau. Por Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 92/2007, o modelo de impresso próprio 
(modelo 7) pode ser disponibilizado em suporte electrónico.

5. Conteúdo funcional

Ao técnico de 2.ª classe cabem funções de estudo e aplicação 
de métodos e processos de natureza técnica, com autonomia e 
responsabilidade, enquadradas em planificação estabelecida, 
requerendo uma especialização e conhecimentos profissionais 
adquiridos através de um curso superior.

6. Vencimento

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, constante do Nível 5 do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009. Caso os candidatos tenham experiência profis-
sional adequada, pode ser ponderado o provimento em escalão 
ou grau superiores, nos termos dos n.os 8 e 12 da Lei n.º 14/2009.

Em relação à experiência profissional acima referida, devem 
ser satisfeitas ainda as exigências das alíneas a) a d) ou as alíneas 
e) a i):

a) Experiência de trabalho no desenho e desenvolvimento 
dos softwares de computadores de grande envergadura, por 
exemplo, IBM AS/400, HP Nonstop server, etc.;

b) Experiência de trabalho no desenho e desenvolvimento de 
software para a utilização conjunta da rede do sistema de Multi-tier 
por vários utentes;

c) Experiência de trabalho no desenho, desenvolvimento de 
programa e administração das bases de dados, de grande enver-
gadura (em que há, pelo menos, trinta tabelas de base de dados), 
por exemplo, DB/400, HP Nonstop Server, MS SQL Server, etc.;

d) Experiência de trabalho na coordenação especial para o 
desenvolvimento de aplicações;

e) Experiência de trabalho na instalação e configuração de 
servidores da rede do sistema da Microsoft, incluindo Web Ser-
ver, E-mail Server, Domain Server, DNS Server, SQL Server, etc.;

f) Experiência de trabalho no desenho, instalação e adminis-
tração da rede do sistema da Microsoft, por exemplo, Microsoft 
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括區域網絡及廣域網絡，當中不少於5個的遠端網絡及不少於

200部用戶端電腦；

七、從事網絡硬件設備的安裝及設定，包括S w i t c h、

Router、Firewall等；

八、從事廣域網絡連接設備的安裝及設定，包括Fi b e r 

Switch、Fiber Converter、Modem、ADSL Modem、ISDN 

Modem等；

九、從事區域網絡及廣域網絡的保安工作。

7. 甄選方式

甄選將以不超過三小時筆試的知識考試進行，並輔以履歷

分析和專業面試，在知識考試中得分少於五十分者，即被淘

汰，不能進入專業面試階段。

甄選方式之評分比例如下：

一、筆試——百分之五十；

二、專業面試——百分之三十；

三、履歷分析——百分之二十。

履歷分析是為研究投考人對擔任職務之準備，考慮其學歷

及專業資格、工作評核、專業資歷及經驗、曾任工作及專業補

充培訓。

專業面試是根據投考之職位之工作性質和要求而訂定評估

內容。

8. 筆試考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

（1）法律知識：

I. 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

I I. 經十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法

典》；

III. 《澳門公職法律制度》：

• 十二月二十一日第86/89/M號法令；

• 現行《澳門公共行政工作人員通則》；

• 第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

• 第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表現

評核一般制度；

NT Domain, Microsoft Active Directory, etc, incluindo as redes 
LAN e WAN, em que há, no mínimo, cinco Remote Network, e 
duzentos Client Computers;

g) Experiência de trabalho na instalação e configuração dos 
equipamentos de hardware de rede, incluindo Switch, Router, 
Firewall, etc.;

h) Experiência de trabalho na instalação e configuração dos 
equipamentos para a ligação à rede WAN, incluindo Fiber Switch, 
Fiber Converter, Modem, ADSL Modem, ISDN Modem, etc.;

i) Experiência de trabalho na segurança das redes LAN e 
WAN.

7. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimentos 
que revestirá a forma de prova escrita com a duração máxima 
de três horas, complementada por análise curricular e entrevista 
profissional, sendo excluídos desta última prova os candidatos 
que obtiverem classificação inferior a 50% na prova de conheci-
mentos.

Os métodos de selecção são ponderados da seguinte forma:

a) Prova escrita: 50%; 

b) Entrevista profissional: 30%; 

c) Análise curricular: 20%. 

A análise curricular visa examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a classificação de serviço, a 
qualificação e experiência profissional, os trabalhos realizados e 
a formação profissional complementar. 

A entrevista profissional determina o conteúdo da avaliação 
conforme a natureza e as exigências de trabalho do lugar a que 
se pretende candidatar.

8. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

(1) Conhecimento em legislação:

I. Lei Básica da RAEM da República Popular da China.

II. Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

III. Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

• Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de Dezembro;

• Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;

• Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do desem-
penho dos trabalhadores da Administração Pública;

• Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime Geral 
de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública;
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•  第235/2004號行政長官批示——評核諮詢委員會的設

立、組成及運作規則；

• 第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

• 第15/2006號行政法規——公務人員公積金制度投放供款

規章；

• 第14/2009號法律——公務人員職程制度；

• 第15/2009號法律——領導及主管人員通則的基本規定；

IV. 澳門保安部隊事務局之組織法：

• 經十月十七日第19/2005號行政法規修改第9/2002號行政

法規——澳門保安部隊事務局的組織與運作；

V. 行政當局在資訊方面的活動協調機制：

• 五月二十四日第39/GM/96號批示。

（2）專業知識：

• 在IBM AS/400及HP Nonstop Server系統上的編程及管

理；

• 資料庫DB/400、HP Nonstop Server、Oracle及MS SQL 

Server的管理；

• Windows Active Directory的系統管理及設計；

• 網絡保安；

• LAN及WAN的網絡架設、管理及操作；

• 內聯網及國際互聯網；

• Client/Server及Web資訊系統之開發；

• 在Windows系統上，用Delphi、ASP.net、C#、ASP及

Java語言編寫程式；

• 一般應用軟件及一般資訊網絡硬件的知識。

准考人在知識考試（筆試）時，祇可參閱上述法例。知識

考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通知。

9. 適用法例

本開考由現行《澳門公共行政工作人員通則》及第14/2009

號法律所規範。

• Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras 
relativas à constituição, composição e funcionamento da Comis-
são Paritária;

• Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos;

• Regulamento Administrativo n.º 15/2006 — Regulamento 
da aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos;

• Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos;

• Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia.

IV. Lei Orgânica da DSFSM:

• Regulamento Administrativo n.º 9/2002, alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 19/2005, de 17 de Outubro — Or-
ganização e funcionamento da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau.

V. Mecanismos de coordenação das actividades da Adminis-
tração no domínio da informática:

• Despacho n.º 39/GM/96, de 24 de Maio.

(2) Conhecimento profissional:

• Programação e administração dos sistemas de IBM AS/400 
e HP Nonstop Server;

• Administração das bases de dados DB/400, HP Nonstop Ser-
ver, Oracle e MS SQL Server;

• Desenho e administração do sistema de Windows Active 
Directory;

• Segurança de rede;

• Arquitectura, administração e operações das redes LAN e 
WAN;

• Intranet e Internet;

• Desenvolvimento dos sistemas informáticos de Client/Ser-
ver e Web;

• Programação com línguas Delphi, ASP.net, C#, ASP e Java 
no sistema Windows;

• Conhecimentos de aplicações vulgares e de hardwares de 
redes informáticas gerais.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos (prova escrita), apenas os diplomas 
legais supramencionados. O local, a data e hora da realização 
da prova de conhecimentos constarão do aviso referente à lista 
definitiva dos candidatos admitidos.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do 
ETAPM, vigente, e da Lei n.º 14/2009.
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10. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：處長 敖國廉

正選委員：首席高級技術員 蔡永興

          二等高級技術員 馮啟明

候補委員：二等高級技術員 談偉強

          二等技術員 林慧儀

二零一零年二月十一日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $9,578.00）

按照保安司司長於二零零九年十二月十八日的批示，以及

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》及第14/2009號法律的

規定，現通過考試方式進行普通入職開考，以填補澳門保安部

隊事務局文職人員編制內技術輔助人員組別第一職階二等技術

輔導員（資訊範疇）五缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通入職開考以考試方式進行。准考申請書應自本通告

於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個辦公日起計

二十天內遞交。

本開考有效期為一年，由評核名單公佈日起計算。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）根據澳門特別行政區基本法第九十七條之規定，投考人

必須是澳門特別行政區永久性居民；

b）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具高中畢業學歷及具資訊領域之培訓課程；或符合第

14/2009號法律第七十三條第三款。

10. Júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ngou Kuok Lim, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Choi Wing Hing, técnico superior principal; e

Fong Kai Meng, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Tam Wai Keong, técnico superior de 2.ª 
classe; e

Lam Wai I, técnico de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
11 de Fevereiro de 2010.

O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 9 578,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 18 de Dezembro de 2009, se acha aberto 
o concurso comum, de ingresso, de prestação de provas, nos 
termos definidos no Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, vigente, e na Lei n.º 14/2009, para o 
preenchimento de cinco vagas de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, na área de informática, do grupo de pessoal técnico de 
apoio do quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau.

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso, de prestação de 
provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de candi-
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por um ano, contado a partir da 
data da publicação da respectiva lista classificativa no Boletim 
Oficial.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
condições seguintes:

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º 
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;

c) Estejam habilitados com o ensino secundário complemen-
tar e com os cursos de formação na área de informática; ou pre-
encham o n.º 3 do artigo 73.º da Lei n.º 14/2009.
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3.  應遞交的文件

與公職無聯繫的投考人應遞交：

a）澳門居民身份證副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明及相關培訓課程文件副本（須

出示正本作核對）；

c）經投考人簽署之個人履歷。

與公職有聯繫的投考人應遞交：

a）澳門居民身份證副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明及相關培訓課程文件副本（須

出示正本作核對）；

c）經投考人簽署之個人履歷；

d）任職部門發出的個人資料紀錄，其內載明曾擔任的職

務、現所屬職程和職級、與公職聯繫的性質、在現職級和在公

職的年資，以及參加開考所需之工作評核。

投考人如屬澳門保安部隊事務局人員，以及上述a）、b）

和d）項所指的文件已存放在其個人檔案內，則可豁免遞交，

但須在報名表上明確聲明。

投考人如具有本通告第 6點所述之工作經驗，需按第

14/2009號法律第八條第三款提交適當之證明。

4. 報名方式及地點

投考人須填寫現行《澳門公共行政工作人員通則》第

五十二條第二款所指的專用印件（格式七），並附同所需文

件，於指定期限及辦公時間內到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局行政管理廳人力資源處招聘科報名。另有關專用印件（格

式七）得根據第92/2007號行政長官批示的規定，以電子載體提

供。

5. 職務性質

二等技術輔導員須具有高中畢業學歷中的理論及實踐性的

技術知識，以便對某些方法及程序的認識或配合為基礎，擔任

既定指令中的技術應用的執行性職務。

3. Documentos necessários

Os candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente da Região 
Administrativa Especial de Macau (deve ser mostrado o origi-
nal para efeitos de autenticação);

b) Cópias dos documentos comprovativos das habilitações 
literárias e os respectivos cursos de formação exigidos no pre-
sente aviso (devem ser mostrados os originais para efeitos de 
autenticação);

c) Nota curricular assinada pelo candidato.

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente da RAEM 
(deve ser mostrado o original para efeitos de autenticação);

b) Cópias dos documentos comprovativos das habilitações 
literárias e os respectivos cursos de formação exigidos no pre-
sente aviso (devem ser mostrados os originais para efeitos de 
autenticação);

c) Nota curricular assinada pelo candidato;

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

Os candidatos pertencentes à DSFSM ficam dispensados da 
apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) e d), 
se os mesmos se encontrarem arquivados nos respectivos pro-
cessos individuais, devendo, neste caso, ser declarado expressa-
mente tal facto na ficha de inscrição.

Os candidatos que têm a experiência profissional referida no 
ponto 6 deste aviso, precisam de entregar os documentos com-
provativos adequados de acordo com o n.º 3 do artigo 8.º da Lei 
n.º 14/2009.

4. Forma de admissão e local

A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento do 
impresso próprio (modelo 7), a que se refere o n.º 2 do artigo 
52.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente, o qual deve ser entregue, conjuntamente com os 
documentos necessários, até ao termo do prazo fixado e durante 
o horário de expediente, na Secção de Recrutamento da Divisão 
de Recursos Humanos do Departamento de Administração da 
DSFSM, sita na Calçada dos Quartéis, Macau. Por Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 92/2007, o modelo de impresso próprio 
(modelo 7) pode ser disponibilizado em suporte electrónico.

5. Conteúdo funcional

Ao adjunto-técnico de 2.ª classe cabem funções de natureza 
executiva de aplicação técnica com base no conhecimento ou 
adaptação de métodos e processos, enquadrados em directivas 
bem definidas, exigindo conhecimentos técnicos, teóricos e prá-
ticos obtidos através de habilitação literária de nível do ensino 
secundário complementar.
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6. 薪俸

第一職階二等技術輔導員薪俸點為第14/2009號法律附件

一之表二第四級別所載的260點；如投考者具有合適的工作經

驗，將考慮按第14/2009號法律之第八條及第十二條的規定，任

用於較高的職等或職階。

上述所指之工作經驗是指須同時具有下列第一至五點或第

六至七點之要求：

一、從事有關大型電腦之系統操作及日常之管理等工作，

例如IBM AS/400、HP Nonstop Server等；

二、從事微軟系統的網絡架設，包括區域網絡及廣域網

絡，當中不少於5個的遠端網絡及不少於200部用戶端電腦的操

作及日常之監察工作；

三、從事應用於網絡環境下的軟件安裝及設定；

四、從事電腦硬件的安裝及維護等工作；

五、從事資訊科技相關之系統及用戶支援工作；

六、從事有關大型電腦之軟件設計及開發，如IBM AS/400、

HP Nonstop Server等，或從事於網絡上多人共用之的多層架構

（Multi-tier）軟件的設計及開發；

七、從事大型資料庫設計、程式開發及管理，如DB/400、

HP Nonstop Server、MS SQL Server等。

7. 甄選方式

甄選將以不超過三小時筆試的知識考試進行，並輔以履歷

分析和專業面試，在知識考試中得分少於五十分者，即被淘

汰，不能進入專業面試階段。

甄選方式之評分比例如下：

一、筆試——百分之五十；

二、專業面試——百分之三十；

三、履歷分析——百分之二十。

履歷分析是為研究投考人對擔任職務之準備，考慮其學歷

及專業資格、工作評核、專業資歷及經驗、曾任工作及專業補

充培訓。

專業面試是根據投考之職位之工作性質和要求而訂定評估

內容。

6. Vencimento

O adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
260 da tabela indiciária, constante do Nível 4 do Mapa 2 do 
Anexo I da Lei n.º 14/2009. Caso os candidatos tenham expe-
riência profissional adequada, pode ser ponderado o provimen-
to em escalão ou grau superiores, nos termos dos n.os 8 e 12 da 
Lei n.º 14/2009.

Em relação à experiência profissional acima referida, devem 
ser satisfeitas ainda as exigências das alíneas a) a e) ou as alíneas 
f) a g):

a) Experiência de trabalho na operação e administração diá-
ria de computadores de grande envergadura, por exemplo, IBM 
AS/400, HP Nonstop server, etc.;

b) Experiência de trabalho na arquitectura da rede do sistema 
da Microsoft, incluindo as redes LAN e WAN, em que é preciso 
operação e fiscalização diária de, no mínimo, cinco Remote Ne-
twork, e duzentos Client Computers;

c) Experiência de trabalho na instalação e configuração de 
softwares aplicados em rede;

d) Experiência de trabalho na instalação e manutenção de 
hardwares;

e) Experiência de trabalho nos apoios aos sistemas e utentes 
relativos à tecnologia da informação;

f) Experiência de trabalho no desenho e desenvolvimento 
dos softwares de computadores de grande envergadura, por 
exemplo, IBM AS/400, HP Nonstop Server, etc., ou experiência 
de trabalho no desenho e desenvolvimento de software para a 
utilização conjunta da rede do sistema de Multi-tier por vários 
utentes;

g) Experiência de trabalho no desenho, desenvolvimento de 
programa e administração das bases de dados, de grande en-
vergadura, por exemplo, DB/400, HP Nonstop Server, MS SQL 
Server, etc..

7. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimentos 
que revestirá a forma de prova escrita com a duração máxima 
de três horas, complementada por análise curricular e entrevista 
profissional, sendo excluídos desta última prova os candidatos 
que obtiverem classificação inferior a 50% na prova de conheci-
mentos.

Os métodos de selecção são ponderados da seguinte forma:

a)  Prova escrita: 50%; 

b)  Entrevista profissional: 30%; 

c)  Análise curricular: 20%. 

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho de determinada função, ponderando a 
habilitação literária e profissional, a classificação de serviço, a 
qualificação e experiência profissional, os trabalhos realizados e 
a formação profissional complementar. 

A entrevista profissional determina o conteúdo da avaliação 
conforme a natureza e as exigências de trabalho do lugar a que 
se pretende candidatar.
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8. 筆試考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

（1）法律知識：

I. 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

I I. 經十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法

典》；

III. 《澳門公職法律制度》：

• 十二月二十一日第86/89/M號法令；

• 現行《澳門公共行政工作人員通則》；

• 第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

• 第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表現

評核一般制度；

•  第235/2004號行政長官批示——評核諮詢委員會的設

立、組成及運作規則；

• 第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

• 第15/2006號行政法規——公務人員公積金制度投放供款

規章；

• 第14/2009號法律——公務人員職程制度；

• 第15/2009號法律——領導及主管人員通則的基本規定；

IV. 澳門保安部隊事務局之組織法：

• 經十月十七日第19/2005號行政法規修改第9/2002號行政

法規——澳門保安部隊事務局的組織與運作；

V. 行政當局在資訊方面的活動協調機制：

• 五月二十四日第39/GM/96號批示。

（2）專業知識：

• 在IBM AS/400及HP Nonstop Server的系統操作及日常

之管理；

• 資料庫DB/400、HP Nonstop Server、Oracle及MS SQL 

Server的操作及日常之管理；

• Windows伺服器作業系統及Windows用戶端作業系統的

安裝、設定及管理；

• 區域網絡及廣域網絡的架設、管理及操作；

• 電腦硬件的安裝及維護；

8. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

(1) Conhecimento em legislação:

I. Lei Básica da RAEM da República Popular da China.

II. Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

III. Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

• Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de Dezembro;

• Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;

• Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do desem-
penho dos trabalhadores da Administração Pública;

• Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime Geral 
de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública;

• Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras 
relativas à constituição, composição e funcionamento da Comis-
são Paritária;

• Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos;

• Regulamento Administrativo n.º 15/2006 — Regulamento 
da aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos;

• Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos;

• Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia.

IV. Lei Orgânica da DSFSM:

• Regulamento Administrativo n.º 9/2002, alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 19/2005, de 17 de Outubro — Or-
ganização e funcionamento da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau.

V.  Mecanismos de coordenação das actividades da Adminis-
tração no domínio da informática:

• Despacho n.º 39/GM/96, de 24 de Maio.

(2) Conhecimento profissional:

• Operação e administração diária dos sistemas de IBM 
AS/400 e HP Nonstop Server;

• Operação e administração diária das bases de dados 
DB/400, HP Nonstop Server, Oracle e MS SQL Server;

• Instalação, configuração e administração dos sistemas de 
operação dos servidores da Windows e dos utentes da Windows;

• Arquitectura, administração e operação das redes LAN e 
WAN;

• Protecção e instalação de hardwares;
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• 資訊科技相關之系統及用戶技術支援；

• Client/Server及Web資訊系統之開發；

• 在Windows系統上，用Delphi、ASP.net、C#、ASP及

Java語言編寫程式；

• 一般應用軟件及一般資訊網絡硬件的知識。

准考人在知識考試（筆試）時，祇可參閱上述法例。知識

考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通知。

9. 適用法例

本開考由現行《澳門公共行政工作人員通則》及第14/2009

號法律所規範。

10. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：首席高級技術員 楊鳳章

正選委員：二等高級技術員 孫振東

     二等技術員 周家樂

候補委員：特級技術員 張健祥

     二等技術員 尹家其

二零一零年二月十一日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $9,278.00）

治  安  警  察  局

通 告

按照保安司司長於二零一零年一月二十五日所作之批示，

由本通告刊登於《澳門特別行政區公報》之翌日起計算十日

內，開考普通職程、音樂職程、機械職程及無線電職程之副警

長升級課程之錄取考試，以填補編制內普通職程六十五個、音

樂職程四個、機械職程一個及無線電職程一個之空缺。

根據第81/2005號保安司司長批示，核准為副警長錄取考試

而設的特定計算公式。

• Apoios técnicos aos sistemas e utentes relativos à tecnologia 
da informação;

• Desenvolvimento dos sistemas informáticos Client/Server e 
Web;

• Programação com línguas Delphi, ASP.net, C#, ASP e Java 
no sistema Windows;

• Conhecimentos de aplicações vulgares e hardwares de redes 
informáticas gerais.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos (prova escrita), apenas os diplomas 
legais supramencionados. O local, a data e hora da realização 
da prova de conhecimentos constarão do aviso referente à lista 
definitiva dos candidatos admitidos.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente, e da Lei n.º 14/2009.

10. Júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ieong Fong Cheong, técnico superior principal.

Vogais efectivos: Sun Chan Tong, técnico superior de 2.ª classe; 
e

Chau Ka Lok, técnico de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Cheong Kin Cheong, técnico especialista; e

Van Ka Kei, técnico de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos     
11 de Fevereiro de 2010.

O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 9 278,00)

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Autorizado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Segurança, de 25 de Janeiro de 2010, encontra-se aberto o con-
curso de admissão ao curso de promoção a subchefe da carreira 
ordinária, carreira de músico, carreira de mecânico e carreira de 
radiomontador com vista ao preenchimento de sessenta e cinco 
vagas ordinárias, quatro vagas de músicos, uma vaga de mecâni-
co e uma vaga de radiomontador  pelo prazo de dez dias, a con-
tar do dia seguinte à publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 81/2005 é 
aprovada a fórmula específica de cálculo para o concurso de ad-
missão ao posto de subchefe.
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是次晉升課程有效期為一年，自公布最後評核名單日起計

算。

二零一零年二月八日於治安警察局

局長 李小平警務總監

 （是項刊登費用為 $1,087.00）

司 法 警 察 局

公 告

茲通知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》第四十七條、第四十八條和第四十九條第三

款a）項，聯同第5/2006號法律第十一條第一款、第二款及第

二十條、第9/2006號行政法規第二十四條第一款（二）項及第

二十五條第一款、第8/2008號行政法規第四條、六月二十八日

第26/99/M號法令第三條第四款，以及八月二十五日第27/2003

號行政法規第七條第一款的規定，以有條件限制及審查文件方

式進行普通的晉升開考，以填補司法警察局編制內刑事偵查人

員組別的第一職階首席刑事偵查員五十三缺。

上述開考的通告已張貼於司法警察局人事及行政處。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。

二零一零年二月十一日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $1,184.00）

茲通知，按照刊登於二零一零年一月十三日第二期第二組

《澳門特別行政區公報》之公告，以有條件限制及審查文件方

式進行普通晉升開考， 以填補本局編制內刑事偵查人員組別的

第一職階一等刑事偵查員二十七缺的確定名單已張貼於本局B

座大樓四樓，以供查閱。 

二零一零年二月十二日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $578.00）

O prazo de validade do respectivo curso de promoção é de 
um ano, a contar do dia da publicação da lista de classificação 
final.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 8 de Fevereiro de 
2010.

O Comandante, Lei Siu Peng, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos do disposto nos 
artigos 47.º, 48.º e 49.º, n.º 3, alínea a), do Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na nova redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, con-
jugados com o disposto nos artigos 11.º, n.os 1 e 2, e 20.º da 
Lei n.º 5/2006, e nos artigos 24.º, n.º 1, alínea 2), e 25.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 9/2006, e artigo 4.º do Regula-
mento Administrativo n.º 8/2008, com referência ao artigo 3.º, 
n.º 4, do Decreto-Lei n.º 26/99/M, de 28 de Junho, e artigo 
7.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 27/2003, de 25 de 
Agosto, para o preenchimento de cinquenta e três vagas de in-
vestigador criminal principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal de 
investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária. 

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado na Divisão de Pessoal e Administrativa da 
Polícia Judiciária, e que o prazo para a apresentação de candi-
daturas 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. 

Polícia Judiciária, aos 11 de Fevereiro de 2010. 

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 1 184,00)

Faz-se público que se encontra afixada, para consulta, no 4.º 
andar do Bloco B da Polícia Judiciária, a lista definitiva dos can-
didatos admitidos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de vinte e sete vagas de in-
vestigador criminal de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal 
de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro de 
2010. 

Polícia Judiciária, aos 12 de Fevereiro de 2010. 

O Director,  Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 578,00)
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消 防 局

通 告

根據保安司司長於二零一零年二月四日之批示所核准，關

於開設升級課程考試，以填補消防局人員編制基礎職程中之16

個副消防區長空缺，由本通告刊登於《澳門特別行政區公報》

之翌日起計，十天期限內，接受報名投考。

應考人的總評分是根據第81/2005號保安司司長批示核准的

特定公式計算及該升級課程的有效期為自升級課程之最後評核

名單公布日起計，為期一年。

二零一零年二月十一日於消防局

局長 馬耀榮消防總監

（是項刊登費用為 $881.00）

衛  生  局

通 告

本局現進行第6/P/2010號公開招標——“筷子基衛生中心

地下、二樓改建及膠地蓆更換工程”。有意投標者可從二零一

零年二月二十四日起，於辦公日上午九時至下午一時或下午

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。

有意投標者應於二零一零年二月二十六日下午三時正，前

往澳門沙梨頭海邊大馬路929號筷子基衛生中心集合，以便實

地視察是次招標項目的施工地點。

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二零一零年三月二十二日下午五

時四十五分。

開標將於二零一零年三月二十三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$97,200.00（澳門幣玖萬柒

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Autorizado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Segurança, de 4 de Fevereiro de 2010, encontra-se aberto o con-
curso ao curso de promoção para o preenchimento de dezasseis 
vagas de subchefe, existentes na carreira de base do quadro de 
pessoal do Corpo de Bombeiros, pelo prazo de dez dias, a contar 
do dia seguinte ao da publicação do  presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, bem como 
das que vierem a ocorrer.

A classificação final dos concorrentes é a resultante da apli-
cação de fórmula específica aprovada pelo Despacho do Se-
cretário para a Segurança n.º 81/2005, e o prazo de validade do 
respectivo curso de promoção é de um ano, contado a partir do 
dia  da  publicação  da  classificação final do curso.

Corpo de Bombeiros, aos 11 de Fevereiro de 2010.

O Comandante, Ma Io Weng, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 881,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Aviso

Faz-se público que se encontra aberto o Concurso Público 
n.º 6/P/2010 «Obra de remodelação do rés-do-chão e 1.º andar 
do Centro de Saúde Fai Chi Kei e substituição do respectivo 
pavimento de plástico», cujo programa do concurso e o caderno 
de encargos se encontram à disposição dos interessados desde o 
dia 24 de Fevereiro de 2010, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamen-
to e Economato, sita na Cave 1 do Centro Hospitalar Conde de 
S. Januário, onde serão prestados esclarecimentos relativos ao 
concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento do cus-
to das respectivas fotocópias ou ainda mediante a transferência 
gratuita de ficheiros pela internet no website dos S.S. (www.ssm. 
gov.mo).

Os concorrentes deverão comparecer no Centro de Saúde Fai 
Chi Kei destes Serviços, situado na Estrada Marginal de Patane, 
n.º 929 no dia vinte e seis (26) de Fevereiro de 2010, às quinze 
horas (15,00) para visita às instalações a que se destina o objec-
to deste concurso.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de S. Januário e o respectivo prazo de entrega das propostas 
termina às 17,45 horas do dia 22 de Março de 2010.

O acto público deste concurso terá lugar em 23 de Março de 
2010, pelas 10,00 horas na sala do «Auditório», situada no r/c 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde junto do 
CHCSJ.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $ 97 200,00 (noventa e sete mil e 
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仟貳佰元正）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。

二零一零年二月三日於衛生局

局長 李展潤

 （是項刊登費用為 $1,635.00）

旅 遊 學 院

名 單

本學院為填補人員編制內技術輔助人員職程第一職階特級

行政技術助理員二缺，經於二零零九年十二月十六日第五十期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方

式進行一般晉升開考的招考通告。現公佈應考人評核成績如

下：

合格應考人： 分

1.º 李美燕 ........................................................................7.50

（公職年資較長）

2.º 羅茂顏 ........................................................................7.50

按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《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布

之日起十個工作天內向核准招考的實體提起訴願。

（於二零一零年二月八日經社會文化司司長之批示確認）

二零一零年二月十一日於旅遊學院

典試委員會：

主席：甄美娟

第一委員：陳美霞

第二委員：黃日華

（是項刊登費用為 $1,321.00）

公 告

茲特公佈，按照社會文化司司長二零一零年二月八日之批

示，以及根據八月三日第14/2009號法律第十四條第一款第二

項、第二款、第七十九條及現行《澳門公共行政工作人員通

則》第四十八條之規定，現通過文件審閱及有限制的方式，進

行一般晉升開考，對象為旅遊學院公務員，以填補本學院人員

編制內技術員職程第一職階特級技術員一缺。

duzentas patacas) a favor dos Serviços de Saúde, a prestar me-
diante depósito na tesouraria destes Serviços ou garantia ban-
cária/seguro-caução.

Serviços de Saúde, aos 3 de Fevereiro de 2010.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 635,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de duas vagas 
de assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão, da 
carreira de técnico de apoio do quadro de pessoal do Instituto 
de Formação Turística, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, II 
Série, de 16 de Dezembro de 2009: 

Candidatos aprovados: valores 

1.º Lei Mei In .........................................................................7,50 

  (Com maior antiguidade na função pública) 

2.º Lo Mao Ngan ...................................................................7,50 

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, os candidatos podem interpor 
recurso da presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da 
data da sua publicação. 

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Fevereiro de 2010). 

Instituto de Formação Turística, aos 11 de Fevereiro de 2010. 

O Júri: 

Presidente: Ian Mei Kun.

Primeiro-vogal: Chan Mei Ha. 

Segundo-vogal: Wong Iat Wa. 

(Custo desta publicação $ 1 321,00)

Anúncio

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Fevereiro de 2010, 
se acha aberto o concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado aos funcionários do Instituto de Formação Turística, 
nos termos definidos nos artigos 14.º, n.º 1, alínea 2), e n.º 2, e 
79.º da Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, e no artigo 48.º do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau 
(ETAPM), em vigor, para o preenchimento de uma vaga de 
técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de pessoal de técnico 
do quadro de pessoal deste Instituto. 
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上述開考通告已張貼於望廈山本學院行政暨財政輔助部。

有意報考者請自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊

接的第一個工作日起十日內遞交有關資料。

二零一零年二月十一日於旅遊學院

副院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $1,018.00）

港 務 局

名 單

根據八月二十六日第54/GM/97號批示，關於撥給私人和私

人機構財政資助的有關規定，港務局現公布二零零九年第四季

度的資助名單：

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado no Serviço de Apoio Administrativo e 
Financeiro deste Instituto, sito na Colina de Mong-Há, e que o 
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau. 

Instituto de Formação Turística, aos 11 de Fevereiro de 2010. 

A Vice-Presidente do Instituto, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

CAPITANIA DOS PORTOS

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
instituições particulares, vem a Capitania dos Portos publicar a 
lista de apoios concedidos no 4.º trimestre do ano de 2009:

受資助實體 

Entidade beneficiária

批准日期 

Data de

autorização

撥給之金額 

Montante 

atribuído

目的 

Finalidade

澳門日報讀者公益基金會

Fundo de Beneficência dos Leitores do

Jornal Ou Mun

07-12-2009 $ 3,650.00 公益。

Solidariedade social.

Capitania dos Portos, aos 10 de Fevereiro de 2010.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 950,00)

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Lista 

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de sete luga-
res de meteorologista operacional especialista, 1.º escalão, da 
carreira de meteorologista operacional do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aberto por 
anúncio do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, de 23 de Dezembro 
de 2009: 

Candidatos aprovados:  valores 

1.º Lo Man Son ......................................................................8,59 

二零一零年二月十日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $950.00）

地  球  物  理  暨  氣  象  局

名 單

地球物理暨氣象局為填補人員編制內氣象技術員職程之第

一職階特級氣象技術員七缺，經於二零零九年十二月二十三日

第五十一期《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件審閱、

有限制的方式進行普通晉升開考的招考公告。現公布應考人評

核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 羅萬順 ........................................................................8.59



N.º 8 — 24-2-2010 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2467

合格應考人： 分

2.º 蔣子健 ........................................................................8.28

3.º 何國強 ........................................................................8.26

4.º 蘇潤玲 ........................................................................8.19

5.º 劉永康 ........................................................................8.16

6.º 李永權 ........................................................................8.04

7.º 方淑貞 ........................................................................7.06

按照十二月二十一日第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布之日起計十個

工作天內向核准招考的實體提起訴願。

（經二零一零年二月十一日運輸工務司司長的批示確認）

二零一零年二月十二日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：處理暨電訊中心主任 梁永權

委員：二等氣象高級技術員 陳政豪

   二等氣象高級技術員 曾秀樺

（是項刊登費用為 $1,869.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一零年一月二十日第三期《澳

門特別行政區公報》第二組的「建設發展辦公室裝修工程」公

開招標，招標實體已按照招標方案第2.2條的規定作出解答，及

因應需要，作出補充說明，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室查閱。

二零一零年二月十一日於建設發展辦公室 

主任 陳漢傑

（是項刊登費用為 $950.00）

Candidatos aprovados:  valores 

2.º Cheong Chi Kin ...............................................................8,28 

3.º Ho Kuok Keong ...............................................................8,26 

4.º So Ion Leng Virgínia .......................................................8,19 

5.º Lao Weng Hong ...............................................................8,16 

6.º Tomás Mendes António ..................................................8,04 

7.º Fong Sok Cheng ...............................................................7,06 

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, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista à entidade competen-
te, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publica-
ção. 

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

Transportes e Obras Públicas, de 11 de Fevereiro de 2010). 

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 12 de 
Fevereiro de 2010. 

O Júri:

Presidente: Leong Weng Kun, chefe do Centro de Processa-
mento e Telecomunicações.

Vogais: Chan Cheng Hou, meteorologista de 2.ª classe; e

Chang Sau Wa, meteorologista de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 869,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Faz-se saber que em relação ao concurso público para «Em-
preitada de Remodelação das Instalações do G.D.I.», publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 3, II Série, de 20 de Janeiro de 2010, foram prestados escla-
recimentos, nos termos do artigo 2.2 do programa do concurso, 
e foi feita aclaração complementar conforme necessidades, pela 
entidade que realiza o concurso, e juntos ao processo do con-
curso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar en-
contram-se disponíveis para consulta, durante o horário de expe-
diente, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-es tru turas, 
sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 11 
de Fevereiro de 2010.

O Coordenador do Gabinete, Chan Hon Kit.

(Custo desta publicação $ 950,00) 
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環 境 保 護 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一零年一月二十七日第四期

《澳門特別行政區公報》第二組的“澳門特殊和危險廢物處理

站的營運及保養服務”國際公開招標，招標實體已按招標方案

第2.2條的規定作出解答，以及因應需要，作出補充說明，並將

其等附於招標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

宋玉生廣場393至437號“皇朝廣場”十樓環境保護局查閱，同

時亦可透過以下網址www.dspa.gov.mo查閱。

二零一零年二月十二日於環境保護局

局長 張紹基

（是項刊登費用為 $910.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Faz-se saber que em relação ao concurso público internacional 
para a prestação de serviços de «Operação e Manutenção da Esta-
ção de Tratamento de Resíduos Especiais e Perigosos de Macau», 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2010, foram prestados 
esclarecimentos, nos termos do número 2.2 do programa do con-
curso, e foi feita aclaração complementar conforme necessidades, 
pela entidade promotora e juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar encon-
tram-se disponíveis para consulta durante o horário de expediente 
na sede da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, sita na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 393 a 437, Edifício «Dy-
nasty Plaza», 10.º andar, Macau, podendo, ainda, ser consultados 
na seguinte plataforma electrónica: www.dspa.gov.mo.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 12 de Feve-
reiro de 2010.

O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 910,00)

sandy
印章
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