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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

SERVIÇOS DE SAÚDE

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de 2012, e nos 
termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médi-
ca) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 
(Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de in-
gresso interno, de prestação de provas, para o preenchimento de 
um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hos-
pitalar (neurologia), da carreira médica do quadro dos Serviços 
de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

澳門特別行政區

衛  生  局

通  告

按照社會文化司司長二零一二年七月二十五日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（神經科）

第一職階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.
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5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成神經科專業範疇的專

科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（神經科）的專科級別的

證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de neurologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (neurologia), exigida no presente 
aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das funções 
exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia de uni-
dades técnico-funcionais, a orientação de internos e a participa-
ção em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para a gestão, 
organização e chefia de serviços e unidades técnico-funcionais; 
trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos na área 
médica; actividades docentes ou de investigação e outros ele-
mentos de valorização profissional) (os currículos devem neces-
sariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena de se 
considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.
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7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

神經科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova es-
crita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida numa 
escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos os can-
didatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valores.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, 
designadamente à sua competência profissional e científica, ten-
do como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas 
e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissio-
nal, a relevância da experiência adquirida e da formação reali-
zada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho 
obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre neu-
rologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.
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10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：內科顧問醫生 吳浩醫生

正選：精神科主任醫生 何志榮醫生

   香港醫學專科學院代表 吳炳榮醫生

候補：精神科主治醫生 曾美有醫生

   內科主任醫生 林志良醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,715.00）

按照社會文化司司長二零一二年七月二十五日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（口腔科）

第一職階主治醫生兩缺。

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina interna.

Vogais efectivos: Dr. Ho Chi Veng, chefe de serviço de psi-
quiatria; e

 Dr. Ng Ping Wing, representante da academia de medicina de 
Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr. Chang Mei Iao, médico assistente de psi-
quiatria; e

 Dr. Lam Chi Leong, chefe de serviço de medicina interna.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 715,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concur-
so comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o 
preenchimento de dois lugares de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (estomatologia), da carreira médica 
do quadro dos Serviços de Saúde.
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1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;
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6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成口腔科專業範疇的專

科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號社

會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購買

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de estomatologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
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或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時間

內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（口腔科）的專科級別的

證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範

疇內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對

實習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管

理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫

療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他

資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (estomatologia), exigida no presen-
te aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-
-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de car-
gos na área médica; actividades docentes ou de investigação e 
outros elementos de valorização profissional) (os currículos de-
vem necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo -se, de-
signadamente à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.
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有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

口腔科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：普通外科主任醫生 彭向強醫生

正選：耳鼻喉科主任醫生 程正昂醫生

 香港醫學專科學院代表 曾志清醫生

候補：整形及重建外科顧問醫生 程正旭醫生

 整形及重建外科主治醫生 胡建智醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira, da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos). 

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre esto-
matologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de cirur-
gia geral.

Vogais efectivos: Dr. Cheng Zhengang, chefe de serviço de 
otorrinolaringologia; e

Dr. Tsang Chee Ching Alfred, representante da Academia de 
Medicina de Hong Kong. 

Vogais suplentes: Dr. Cheng Zhengxu, médico consultor de 
cirurgia plástica e reconstrutiva; e

Dr. Wu Kin Chi, médico assistente de cirurgia plástica e re-
construtiva.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.
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12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長　李展潤

（是項刊登費用為 $9,989.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（耳鼻喉

科）第一職階主治醫生兩缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 989,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e nos 
termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médi-
ca) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 
(Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso 
interno, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar 
(otorrinolaringologia), da carreira médica do quadro dos Serviços 
de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;
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3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;
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16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成耳鼻喉科專業範疇的

專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（耳鼻喉科）的專科級別

的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de otorrinolaringologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (otorrinolaringologia), exigida no 
presente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias;  capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-
-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de 
cargos na área médica; actividades docentes ou de investigação 
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職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試——佔總成績50%；

b）履歷分析——佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

e outros elementos de valorização profissional) (os currículos 
devem necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, 
sob pena de se considerarem como falta de entrega dos mes-
mos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova es-
crita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida numa 
escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos os can-
didatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valores.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).
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9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

耳鼻喉科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：耳鼻喉科主任醫生 程正昂醫生

正選：普通外科主任醫生 彭向強醫生

   矯形外科及創傷科顧問醫生 陳惟蒨醫生

候補：整形及重建外科顧問醫生 程正旭醫生

   普通外科主任醫生 Barata Frexes, João Manuel醫

    生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,823.00）

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre otor-
rinolaringologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer le-
gislações, livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O  júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Cheng Zhengang, chefe de serviço de otorri-
nolaringologia.

Vogais efectivos: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de 
cirurgia geral; e

Dr. Chan Wai Sin, médico consultor de ortopedia e traumato-
logia.

Vogais suplentes: Dr. Cheng Zhengxu, médico consultor de 
cirurgia plástica e reconstrutiva; e

Dr. Barata Frexes, João Manuel, chefe de serviço de cirurgia 
geral.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na 
Estrada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 823,00)
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Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concur-
so comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o 
preenchimento de dois lugares de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (urologia), da carreira médica do qua-
dro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012 號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（泌尿科）

第一職階主治醫生兩缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。



N.º 36 — 5-9-2012  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10721

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成泌尿科專業範疇的專

科培訓；

4）掌握一種官方語言；

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16)Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de urologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;
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5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號社

會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購買

或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時間

內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（泌尿科）的專科級別的

證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (urologia), exigida no presente avi-
so;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-
-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de car-
gos na área médica; actividades docentes ou de investigação e 
outros elementos de valorização profissional) (os currículos de-
vem necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.
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知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試──筆試

泌尿科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：泌尿科顧問醫生 何舜發醫生

正選：泌尿科顧問醫生 潘偉洪醫生

    普通外科主任醫生 彭向強醫生

候補： 產科及婦科主任醫生 Silveiro Gomes Martins, 

    Rolando Ernesto醫生

     普通外科顧問醫生 李安定醫生

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre uro-
logia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Ho Son Fat, médico consultor de urologia.

Vogais efectivos: Dr. Pun Wai Hong, médico consultor de uro-
logia; e

Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de cirurgia geral.

Vogais suplentes: Dr. Silveiro Gomes Martins, Rolando Ernes-
to, chefe de serviço de obstetrícia e ginecologia; e

Dr. Lei On Teng, médico consultor de cirurgia geral.
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11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。 

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012 號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,630.00）

按照社會文化司司長二零一二年七月二十五日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（神經外

科）第一職階主治醫生兩缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 630,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concur-
so comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o 
preenchimento de dois lugares de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (neurocirurgia), da carreira médica do 
quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;
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2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;
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14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成神經外科專業範疇的

專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（神經外科）的專科級別

的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範

疇內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對

實習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de neurocirurgia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (neurocirurgia), exigida no presen-
te aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
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理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫

療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他

資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos na 
área médica; actividades docentes ou de investigação e outros 
elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
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資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

神經外科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：普通外科主任醫生 彭向強醫生

正選：香港醫學專科學院代表 潘偉生教授

   矯形外科及創傷科顧問醫生 陳惟蒨醫生

候補： 普通外科主任醫生 Barata Frexes, Joao Manuel醫生

   普通外科顧問醫生 張曉威醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos). 

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre neu-
rocirurgia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de cirur-
gia geral.

Vogais efectivos: Prof. Poon Wai Sang, representante da Aca-
demia de Medicina de Hong Kong; e

Dr. Chan Wai Sin, médico consultor de ortopedia e traumato-
logia.

Vogais suplentes: Dr. Barata Frexes, Joao Manuel, chefe de 
serviço de cirurgia geral; e

Dr. Chang Siau Wei Peter, médico consultor de cirurgia geral.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).



N.º 36 — 5-9-2012  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10729

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

       （是項刊登費用為 $9,852.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（精神科）

第一職階主治醫生兩缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

 (Custo desta publicação $ 9 852,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e nos 
termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médi-
ca) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 
(Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso interno, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (psiquiatria), da carreira médica do quadro dos Ser-
viços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;
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11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;
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3）具備醫學學士學位學歷並合格完成精神科專業範疇的專

科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）。

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（精神科）的專科級別的

證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份 （詳列在相關職務範疇

內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實

習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管

理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫

療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他

資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de psiquiatria;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (psiquiatria), exigida no presente 
aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das funções 
exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia de 
unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a parti-
cipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para a 
gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;
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b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

精神科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：精神科主任醫生 何志榮醫生

正選：精神科主治醫生 曾美有醫生

   精神科主治醫生 郭偉德醫生

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova es-
crita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida numa 
escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos os can-
didatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valores.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre psi-
quiatria.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Ho Chi Veng, chefe de serviço de psiquiatria.

Vogais efectivos: Dr. Chang Mei Iao, médico assistente de psi-
quiatria; e

Dr. Kwok Wai Tak, médico assistente de psiquiatria.
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候補：內科顧問醫生 潘敏瑛醫生

   內科顧問醫生 吳浩醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號

法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫

生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,617.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（放射科及

影像學科）第一職階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

Vogais suplentes: Dr.ª Pun Man Ieng, médica consultora de 
medicina interna; e

 Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina interna.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 617,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área 
funcional hospitalar (radiologia e imagiologia), da carreira mé-
dica do quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
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藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;
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11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成放射科及影像學科專

業範疇的專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（放射科及影像學科）的

專科級別的證明文件；

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de radiologia e imagiologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (radiologia e imagiologia), exigida 
no presente aviso;
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4）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範

疇內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對

實習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管

理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫

療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他

資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-
-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de car-
gos na área médica; actividades docentes ou de investigação e 
outros elementos de valorização profissional) (os currículos de-
vem necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho, relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valo-
res. São excluídos os candidatos que na classificação final obte-
nham classificação inferior a 5 valores;
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8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

放射科及影像學科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：放射科及影像學科顧問醫生 郭昌宇醫生

正選：放射科及影像學科顧問醫生 江瑞洲醫生

   放射科及影像學科顧問醫生 林偉宗醫生

候補：放射科及影像學科主任醫生 Rodrigues, Jose

                Manuel Coelho醫生

   矯形外科及創傷科顧問醫生 陳惟蒨醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos 
têm preferência, sucessivamente, os que detenham melhor 
classificação obtida na avaliação final do internato médico da 
área funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 
antiguidade na categoria, na carreira da área funcional a que 
respeita o procedimento concursal. Se a situação de igualdade 
de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-
mente referidos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos  — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre ra-
diologia e imagiologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Kuok Cheong U, médico consultor de radiolo-
gia e imagiologia.

Vogais efectivos: Dr. Kong Soi Chau, médico consultor de ra-
diologia e imagiologia; e

Dr. Lam Chong Vai, médico consultor de radiologia e imagio-
logia.

Vogais suplentes: Dr. Rodrigues, Jose Manuel Coelho, chefe 
de serviço de radiologia e imagiologia; e

Dr. Chan Wai Sin, médico consultor de ortopedia e traumato-
logia.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
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《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,852.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012 號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（肺科）第

一職階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 852,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área 
funcional hospitalar (pneumologia), da carreira médica do qua-
dro dos Serviços de Saúde.  

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;
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9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.
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5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成肺科專業範疇的專科

培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）。

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（肺科）的專科級別的證

明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de pneumologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administra-
tiva Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina (é 
necessária a apresentação do original para autenticação);

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (pneumologia), exigida no presente 
aviso (é necessária a apresentação do original para autentica-
ção);

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
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人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試──筆試

肺科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre 
pneumologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.
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筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：胸肺科顧問醫生 張德洪醫生

正選：胸肺科顧問醫生 莫天浩醫生

   肺科顧問醫生 李偉成醫生

候補：內科顧問醫生 吳浩醫生

   內科主任醫生 林志良醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,852.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Cheong Tak Hong, médico consultor de pneu-
mologia.

Vogais efectivos: Dr. Mok Tin Hou, médico consultor de pneu-
mologia; e

Dr. Lei Wai Seng, médico consultor de pneumologia.

Vogais suplentes: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina 
interna; e

Dr. Lam Chi Leong, chefe de serviço de medicina interna.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 852,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e nos 
termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médi-
ca) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 
(Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de in-
gresso interno, de prestação de provas, para o preenchimento de 
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考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（腎科）第

一職階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospi-
talar (nefrologia), da carreira médica do quadro dos Serviços de 
Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em 
cooperação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;
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5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成腎科專業範疇的專科

培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de nefrologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
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買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（腎科）的專科級別的證

明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份 （詳列在相關職務範疇

內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實

習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管

理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫

療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他

資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (nefrologia), exigida no presente 
aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova es-
crita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida numa 
escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos os can-
didatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valores.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
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所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

腎科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：腎科顧問醫生 郭婉儀醫生

正選：內科顧問醫生 吳浩醫生

   內科顧問醫生 潘敏瑛醫生

候補：內科主任醫生 林志良醫生

   內科主任醫生 李展潤醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre ne-
frologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr.ª Kuok Un I, médica consultora de nefrologia.

Vogais efectivos: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina 
interna; e

Dr.ª Pun Man Ieng, médica consultora de medicina interna.

Vogais suplentes: Dr. Lam Chi Leong, chefe de serviço de me-
dicina interna; e

Dr. Lei Chin Ion, chefe de serviço de medicina interna.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista classificativa final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista classificativa final.
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12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號

法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫

生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,921.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（麻醉科）

第一職階主治醫生三缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 921,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 
2012, e nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime 
da carreira médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos), no Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento 
Concursal da Carreira Médica) e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
se acha aberto o concurso comum, de ingresso interno, de 
prestação de provas, para o preenchimento de três lugares 
de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar 
(anestesiologia), da carreira médica do quadro dos Serviços 
de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;
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3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;
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16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成麻醉科專業範疇的專

科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（麻醉科）的專科級別的

證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範

疇內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對

實習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管

理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de anestesiologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (anestesiologia), exigida no presen-
te aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a 
participação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão 
para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 
técnico-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desem-
penho de cargos na área médica; actividades docentes ou de 
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療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他

資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試——佔總成績50%；

b）履歷分析——佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

investigação e outros elementos de valorização profissional) (os 
currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio 
candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega 
dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato, para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
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23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

麻醉科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：麻醉科顧問醫生 梁暉醫生

正選：麻醉科顧問醫生 李紅冰醫生

   麻醉科顧問醫生 林淑玲醫生

候補：麻醉科顧問醫生 梁英華醫生

   麻醉科顧問醫生 鄺建基醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,852.00）

feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre 
anestesiologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Leong Fai, médico consultor de anestesiologia.

Vogais efectivos: Dr.ª Li Hung Ping, médica consultora de 
anestesiologia; e

Dr.ª  Lam Sok Leng, médica consultora de anestesiologia.

Vogais suplentes: Dr. Leong Ieng Wa, médico consultor de 
anestesiologia; e

Dr. Kuong Kin Kei, médico consultor de anestesiologia.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. A 
localização da afixação e consulta destas listas também será pu-
blicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 852,00)
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Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concur-
so comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o 
preenchimento de três lugares de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (pediatria), da carreira médica do qua-
dro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（兒科）第

一職階主治醫生三缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。



N.º 36 — 5-9-2012  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10753

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成兒科專業範疇的專科

培訓；

4）掌握一種官方語言；

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar,  
área de pediatria;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;
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5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（兒科）的專科級別的證

明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試——佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (pediatria), exigida no presente 
aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias;  capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.
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知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

兒科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：兒科主任醫生 楊健梅醫生

正選：兒科主任醫生 李佩儀醫生

   兒科主任醫生 呂健文醫生

候補：兒科主任醫生 黃鳳欣醫生

    兒科顧問醫生 鄒琴清醫生

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do 
currículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualifi-
cação para o desempenho de determinada função, atenden-
do-se, designadamente, à sua competência profissional e cientí-
fica, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, 
genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de de-
sempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1. º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre pe-
diatria.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr.ª Ieong Kin Mui, chefe de serviço de pediatria, 

Vogais efectivos: Dr.ª Lee Pui I, chefe de serviço de pediatria; e

Dr. Lui Kin Man, chefe de serviço de pediatria.

Vogais suplentes: Dr.ª Wong Fong Ian, chefe de serviço de pe-
diatria; e

Dr.ª Chow Kam Ching, médica consultora de pediatria.
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11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

       （是項刊登費用為 $9,630.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（急症醫

學）第一職階主治醫生四缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista classificativa final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista classificativa final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedi-
mento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

 (Custo desta publicação $ 9 630,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de quatro lugares de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (medicina de urgência), da carreira 
médica do quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;



N.º 36 — 5-9-2012  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10757

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;
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14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成急症醫學專業範疇的

專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（急症醫學）的專科級別

的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de medicina de urgência;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal 
da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do 
Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 133/2012 (adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua 
página electrónica), devidamente preenchida, até ao termo do 
prazo fixado e durante o horário de expediente, à Secção de Ex-
pediente Geral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, acompanhada dos seguintes documen-
tos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (medicina de urgência), exigida no 
presente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
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醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualifi ca ção 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
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23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

急症醫學專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：肺科顧問醫生 李偉成醫生

正選： 內科顧問醫生 吳浩醫生

 普通外科主任醫生 彭向強醫生

候補： 普通外科顧問醫生 李安定醫生

 內科顧問醫生 潘敏瑛醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。 

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre me-
dicina de urgência.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Lei Wai Seng, médico consultor de pneumolo-
gia.

Vogais efectivos: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina 
interna; e 

Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de cirurgia geral.

Vogais suplentes: Dr. Lei On Teng, médico consultor de cirur-
gia geral; e

Dr.ª Pun Man Ieng, médica consultora de medicina interna.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).
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二零一二年八月三十一日於衛生局

局長　李展潤

（是項刊登費用為 $9,852.00）

按照社會文化司司長二零一二年七月二十五日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（病理解剖

科）第一職階主治醫生四缺。

1. 開考類別 

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生──在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 852,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de quatro lugares de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (anatomia patológica), da carreira mé-
dica do quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;
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11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;
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3）具備醫學學士學位學歷並合格完成病理解剖科專業範疇

的專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）。

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（病理解剖科）的專科級

別的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de anatomia patológica;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (anatomia patológica), exigida no 
presente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-
-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de car-
gos na área médica; actividades docentes ou de investigação e 
outros elementos de valorização profissional) (os currículos de-
vem necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;
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b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序有關

的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績者；

在與開考程序有關職務範疇內，職級及職程中具較長年資者。

採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條

規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

病理解剖科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：法醫科主治醫生 黃偉傑醫生

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final 

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre ana-
tomia patológica.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Wong Wai Kit Bernard, médico assistente de 
medicina legal.
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正選：香港醫學專科學院代表 陳澤林醫生

    心臟科主任醫生 De Brito Lima Évora, Mario

       Alberto醫生

候補：法醫科主治醫生 柯慶華醫生

    香港醫學專科學院代表 李錦昌醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,823.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日及八月二日

的批示，根據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通

內部入職開考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇

（皮膚科）第一職階主治醫生兩缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

Vogais efectivos: Dr. Chan Chak Lam Alexander, representan-
te da Academia de Medicina de Hong Kong; e

Dr. De Brito Lima Évora, Mario Alberto, chefe de serviço de 
cardiologia.

Vogais suplentes: Dr. O Heng Wa, médico assistente de medi-
cina legal; e

Dr. Lee Kam Cheong, representante da Academia de Medici-
na de Hong Kong.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista classificativa final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista classificativa final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 823,00)

Faz-se público que, pelos despachos do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho e 2 de 
Agosto de 2012, e nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 
(Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), no Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Con-
cursal da Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto 
o concurso comum, de ingresso interno, de prestação de provas, 
para o preenchimento de dois lugares de médico assistente, 1.º 
escalão, área funcional hospitalar (dermatologia), da carreira 
médica do quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.
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2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;
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8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成皮膚科專業範疇的專

科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de dermatologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);
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2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（皮膚科）的專科級別的

證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範

疇內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、

對實習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的

管理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，

醫療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他

資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (dermatologia), exigida no presente 
aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das funções 
exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia de 
unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a parti-
cipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para a 
gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova es-
crita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida numa 
escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos os can-
didatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valores.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.
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8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

皮膚科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：皮膚科顧問醫生 Da Silva Junior, Gilberto Joao醫生

正選：內科顧問醫生 潘敏瑛醫生

   整形及重建外科顧問醫生 程正旭醫生

候補：內科主任醫生 林志良醫生

   整形及重建外科主治醫生 胡建智醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos). 

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre der-
matologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Da Silva Junior, Gilberto João, médico consul-
tor de dermatologia.

Vogais efectivos: Dr.ª Pun Man Ieng, médica consultora de 
medicina interna; e

 Dr. Cheng Zhengxu, médico consultor de cirurgia plástica e 
reconstrutiva.

Vogais suplentes: Dr. Lam Chi Leong, chefe de serviço de me-
dicina interna; e

 Dr. Wu Kin Chi, médico assistente de cirurgia plástica e re-
construtiva.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
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並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號

法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫

生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,852.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（產科及婦

科）第一職階主治醫生兩缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 852,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 
2012, e nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime 
da carreira médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos), no Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento 
Concursal da Carreira Médica) e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se 
acha aberto o concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de dois lugares de médi-
co assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (obstetrícia 
e ginecologia), carreira médica do quadro dos Serviços de Saú-
de.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional 

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;
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6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).
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其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成產科及婦科專業範疇

的專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）。

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（產科及婦科）的專科級

別的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de obstetrícia e ginecologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (obstetrícia e ginecologia), exigida 
no presente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-
-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de car-
gos na área médica; actividades docentes ou de investigação e 
outros elementos de valorização profissional) (os currículos de-
vem necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.
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如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試——佔總成績50%；

b）履歷分析——佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

產科及婦科專科的醫學知識。

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final 

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre obs-
tetrícia e ginecologia.
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筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席： 婦產科主任醫生 Silveiro Gomes Martins, Rolando 

   Ernesto醫生

正選：婦產科主任醫生 唐蘊瑩醫生

   婦產科顧問醫生 方慧瑩醫生

候補：婦產科顧問醫生 王強醫生

   婦產科顧問醫生 黃潔敏醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,823.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Silveiro Gomes Martins, Rolando Ernesto, 
chefe de serviço de obstetrícia e ginecologia.

Vogais efectivas: Dr.ª  Tong Van Ieng, chefe de serviço de obs-
tetrícia e ginecologia; e

Dr.ª Fong Wai Ieng, médica consultora de obstetrícia e gine-
cologia.

Vogais suplentes: Dr. Wong Keong, médico consultor de obs-
tetrícia e ginecologia; e

Dr.ª Vong Kit Man, médica consultora de obstetrícia e gine-
cologia.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 823,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
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考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（內科）第

一職階主治醫生七缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concur-
so comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o 
preenchimento de sete lugares de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (medicina interna), da carreira médica 
do quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional 

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;



10776 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 36 期 —— 2012 年 9 月 5 日

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成內科專業範疇的專科

培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de medicina interna;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.



N.º 36 — 5-9-2012  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10777

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號社

會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購買

或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時間

內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（內科）的專科級別的證

明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (medicina interna), exigida no pre-
sente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.
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包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 評分

8.1 最後評核以0分至10分表示。在最後評核中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試──筆試

內科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：內科顧問醫生 吳浩醫生

正選：內科顧問醫生 潘敏瑛醫生

   內科主任醫生 林志良醫生

候補：腎科顧問醫生 郭婉儀醫生

   內科主任醫生 李展潤醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre me-
dicina interna.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina inter-
na. 

Vogais efectivos: Dr.ª Pun Man Ieng, médica consultora de 
medicina interna; e

Dr. Lam Chi Leong, chefe de serviço de medicina interna.

Vogais suplentes: Dr.ª Kuok Un I, médica consultora de nefro-
logia; e

Dr. Lei Chin Ion, chefe de serviço de medicina interna.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista  classificativa final. Os lugares que 
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倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,823.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（矯形外科

及創傷科）第一職階主治醫生四缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista classificativa final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 823,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de quatro lugares de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (ortopedia e traumatologia), da carrei-
ra médica do quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;
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3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;
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16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成矯形外科及創傷科專

業範疇的專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（矯形外科及創傷科）的

專科級別的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範

疇內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對

實習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管

理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫

療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de ortopedia e traumatologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (ortopedia e traumatologia), exigi-
da no presente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias;  capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
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資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).
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9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

矯形外科及創傷科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：矯形外科及創傷科顧問醫生 陳惟蒨醫生

正選：普通外科主任醫生 彭向強醫生

   整形及重建外科顧問醫生 程正旭醫生

候補：整形及重建外科主治醫生 胡建智醫生

   普通外科主任醫生 Barata Frexes, João Manuel醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

       （是項刊登費用為 $9,784.00）

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre orto-
pedia e traumatologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Chan Wai Sin, médico consultor de ortopedia 
e traumatologia.

Vogais efectivos: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de 
cirurgia geral; e

Dr. Cheng Zhengxu, médico consultor de cirurgia plástica e 
reconstrutiva.

Vogais suplentes: Dr. Wu Kin Chi, médico assistente de cirur-
gia plástica e reconstrutiva; e

Dr. Barata Frexes, João Manuel, chefe de serviço de cirurgia 
geral.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

 (Custo desta publicação $ 9 784,00)
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Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e nos 
termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médi-
ca) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 
(Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso interno, de prestação de provas, para o preenchimento 
de cinco lugares de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (hematologia/imuno-hemoterapia), da carreira médi-
ca do quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（血液科/免

疫血液治療科）第一職階主治醫生五缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。
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3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成血液科/免疫血液治

療科專業範疇的專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de hematologia/imuno-hemoterapia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;
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5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（血液科/免疫血液治療

科）的專科級別的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (hematologia/imuno-hemoterapia), 
exigida no presente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das funções 
exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia de 
unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a parti-
cipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para a 
gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova es-
crita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida numa 
escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos os can-
didatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valores.
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知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

血液科/免疫血液治療科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：內科主任醫生 林志良醫生

正選：血液科/免疫血液治療科顧問醫生 陳廼志醫生

   肺科顧問醫生 張德洪醫生

候補：肺科顧問醫生 李偉成醫生

   肺科顧問醫生 莫天浩醫生

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre he-
matologia/imuno-hemoterapia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Lam Chi Leong, chefe de serviço de medicina 
interna.

Vogais efectivos: Dr. Chan Nai Chi, médico consultor de he-
matologia/imuno-hemoterapia; e

Dr. Cheong Tak Hong, médico consultor de pneumologia.

Vogais suplentes: Dr. Lei Wai Seng, médico consultor de pneu-
mologia; e

Dr. Mok Tin Hou, médico consultor de pneumologia.
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11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。 

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號

法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫

生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,630.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（臨床病理

科）第一職階主治醫生兩缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 630,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concur-
so comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o 
preenchimento de dois lugares de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (patologia clínica), da carreira médica 
do quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;
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2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;
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14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成臨床病理科專業範疇

的專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）。

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（臨床病理科）的專科級

別的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de patologia clínica;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (patologia clínica), exigida no pre-
sente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
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組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-
-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de car-
gos na área médica; actividades docentes ou de investigação e 
outros elementos de valorização profissional) (os currículos de-
vem necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1. º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final 

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
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23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

臨床病理科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：臨床病理科主治醫生 官建泳醫生

正選：臨床病理科主治醫生 陳鞏醫生

   臨床病理科主治醫生 林妙玲醫生

候補：內科主任醫生 林志良醫生

   血液科顧問醫生 陳廼志醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,630.00）

feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre pa-
tologia clínica.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr.ª Koon Kin Veng, médica assistente de patolo-
gia clínica.

Vogais efectivas:  Dr.ª Chan Kung, médica assistente de pato-
logia clínica; e

Dr.ª Lam Mio Leng, médica assistente de patologia clínica.

Vogais suplentes: Dr. Lam Chi Leong, chefe de serviço de me-
dicina interna; e

Dr. Chan Nai Chi, médico consultor de hematologia.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 630,00)
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Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de quatro lugares de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (cirurgia geral), da carreira médica do 
quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（普通外

科）第一職階主治醫生四缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。
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3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de cirurgia geral;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成普通外科專業範疇的

專科培訓；

4）掌握一種官方語言；
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5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (cirurgia geral), exigida no presente 
aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-
-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de car-
gos na área médica; actividades docentes ou de investigação e 
outros elementos de valorização profissional) (os currículos de-
vem necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（普通外科）的專科級別

的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範

疇內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對

實習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管

理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫

療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他

資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。
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As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores.

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos). 

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre ci-
rurgia geral.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de cirur-
gia geral.

Vogais efectivos: Dr. Chang Siau Wei Peter, médico consultor 
de cirurgia geral; e

Dr. Lei On Teng, médico consultor de cirurgia geral.

Vogais suplentes: Dr. Chan Wai Sin, médico consultor de orto-
pedia e traumatologia; e

Dr. Barata Frexes, João Manuel, chefe de serviço de cirurgia 
geral.

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

普通外科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：普通外科主任醫生彭向強醫生

正選：普通外科顧問醫生張曉威醫生

      普通外科顧問醫生李安定醫生

候補：矯形外科及創傷科顧問醫生陳惟蒨醫生

      普通外科主任醫生Barata Frexes, Joao Manuel 醫生
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11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria, nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 630,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área 
funcional hospitalar (gastrenterologia), da carreira médica do 
quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,630.00）

按照社會文化司司長二零一二年七月二十五日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（胃腸科）

第一職階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；
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2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；
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14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de gastrenterologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (gastrenterologia), exigida no pre-
sente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成胃腸科專業範疇的專

科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（胃腸科）的專科級別的

證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份 （詳列在相關職務範疇

內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對

實習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的
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a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-

管理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，

醫療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其

他資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年
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ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre gas-
trenterologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina interna.

Vogais efectivos: Prof. Chan Ka Leung, representante da Aca-
demia de Medicina de Hong Kong; e

 Dr. Lam Chi Leong, chefe de serviço de medicina interna.

Vogais suplentes: Dr.ª Kuok Un I, médica consultora de nefro-
logia; e

Dr. Lei Chin Ion, chefe de serviço de medicina interna.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

 (Custo desta publicação $ 9 630,00)

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

胃腸科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：內科顧問醫生吳浩醫生

正選：香港醫學專科學院代表陳家亮教授

   內科主任醫生林志良醫生

候補：腎科顧問醫生郭婉儀醫生

   內科主任醫生李展潤醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

       （是項刊登費用為 $9,630.00）
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Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Agosto de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concur-
so comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o 
preenchimento de dois lugares de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional hospitalar (oftalmologia), da carreira médica do 
quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

按照社會文化司司長二零一二年八月二日的批示，根據第

10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公務人

員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程

序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開考，以

填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（眼科）第一職階

主治醫生兩缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生──在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。



N.º 36 — 5-9-2012  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10803

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成眼科專業範疇的專科

培訓；

4）掌握一種官方語言；

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de ofalmologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administra-
tiva Especial de Macau;
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5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）。

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（眼科）的專科級別的證

明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (oftalmologia), exigida no presente 
aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.
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知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績 

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序有關

的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績者；

在與開考程序有關職務範疇內，職級及職程中具較長年資者。

採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條

規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

眼科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：眼科主治醫生 梁珍醫生

正選：香港醫學專科學院代表 林乃文醫生

   普通外科主任醫生 彭向強醫生

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do 
currículo profissional do candidato, e visa analisar a sua qualifi-
cação para o desempenho de determinada função, atendendo-se, 
designadamente à sua competência profissional e científica, 
tendo como referência o perfil de exigências profissionais, gené-
ricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso pro-
fissional, a relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de desempe-
nho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1. º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final 

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre of-
talmologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr.ª Leong Chan, médica assistente da oftalmolo-
gia.

Vogais efectivos: Dr. Lam Nai Man, representante da Acade-
mia de Medicina de Hong Kong; e

Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço da cirurgia geral.
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候補：整形及重建外科顧問醫生 程正旭醫生

   整形及重建外科主治醫生 胡建智醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,852.00）

按照社會文化司司長二零一二年八月二日的批示，根據第

10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公務人

員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程

序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開考，以

填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（體育醫學科）第

一職階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

Vogais suplentes: Dr. Cheng Zhengxu, médico consultor da 
cirurgia plástica e reconstrutiva; e

Dr. Wu Kin Chi, médico assistente da cirurgia plástica e re-
construtiva.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista classificativa final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista classificativa final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas

As lista serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 852,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Agosto de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área 
funcional hospitalar (medicina desportiva), da carreira médica 
do quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 



N.º 36 — 5-9-2012  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10807

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
na mento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;
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10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成體育醫學科專業範疇

的專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de medicina desportiva;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administra-
tiva Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;
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3）本通告所要求的醫院職務範疇（體育醫學科）的專科級

別的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (medicina desportiva), exigida no 
presente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(don de constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias, capacidade e aptidão para a 
gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-
-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desempenho de car-
gos na área médica, actividades docentes ou de investigação e 
outros elementos de valorização profissional) (os currículos de-
vem necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.
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8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

體育醫學科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：矯形外科及創傷科顧問醫生 陳惟蒨醫生

正選： 香港醫學專科學院代表 錢平醫生

 心臟科主任醫生 De Brito Lima Évora, Mario 

  Alberto醫生

候補：  物理治療及康復科顧問醫生 Cardoso Gomes, 

  Fernando醫生

 整形及重建外科顧問醫生 程正旭醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores.

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre me-
dicina desportiva.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Chan Wai Sin, médico consultor de ortopedia 
e traumatologia.

Vogais efectivos: Dr. Chien Ping, representante da Academia 
de Medicina de Hong Kong; e

Dr. De Brito Lima Évora, Mario Alberto, chefe de serviço de 
cardiologia.

Vogais suplentes: Dr. Cardoso Gomes, Fernando, médico con-
sultor de medicina física e reabilitação; e

Dr. Cheng Zhengxu, médico consultor de cirurgia plástica e 
reconstrutiva.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
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並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長　李展潤

（是項刊登費用為 $9,989.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日及二零一二

年八月二十五日的批示，根據第10/2010號法律《醫生職程制

度》、第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號

行政長官批示《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以考核

方式進行普通內部入職開考，以填補衛生局人員編制醫生職程

醫院職務範疇（心臟科）第一職階主治醫生兩缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedi-
mento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 989,00)

Faz-se público que, pelos despachos do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 
2012 e 25 de Agosto de 2012, e nos termos definidos nas Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), no 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso 
interno, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospi-
talar (cardiologia), da carreira médica do quadro dos Serviços 
de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional 

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;
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5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.
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4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成心臟科專業範疇的專

科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求醫院職務範疇（心臟科）的專科級別的證

明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份 （詳列在相關職務範疇

內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對

實習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的

管理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，

醫療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其

他資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de cardiologia;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (cardiologia), exigida no presente 
aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das funções 
exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia de 
unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a parti-
cipação em equipas ambulatórias; capacidade e aptidão para a 
gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-fun-
cionais; trabalhos e artigos publicados; desempenho de cargos 
na área médica; actividades docentes ou de investigação e ou-
tros elementos de valorização profissional) (os currículos devem 
necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 
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5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3), e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato, e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final 

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira, da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).
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9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

心臟科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席： 心臟科主任醫生 De Brito Lima Évora, Mario

           Alberto醫生

正選：心臟科顧問醫生 穆岱明醫生

   心臟科顧問醫生 林如波醫生

候補：心臟科顧問醫生 招漫玲醫生

   內科顧問醫生 吳浩醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $10,028.00）

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre car-
diologia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. De Brito Lima Évora, Mario Alberto, chefe de 
serviço de cardiologia.

Vogais efectivos:  Dr.ª Mok Toi Meng, médica consultora de 
cardiologia; e

Dr. Lam U Po, médico consultor de cardiologia.

Vogais suplentes: Dr.ª Chiu Man Ling, médica consultora de 
cardiologia; e

Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina interna.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

 Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 10 028,00)
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按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（物理治療

及康復科）第一職階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012, e nos 
termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médi-
ca) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 
(Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso interno, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (medicina física e reabilitação), da carreira médica do 
quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.
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3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成物理治療及康復科專

業範疇的專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de medicina física e reabilitação;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;
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5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（物理治療及康復科）的

專科級別的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (medicina física e reabilitação), exi-
gida no presente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a par-
ticipação em equipas ambulatórias, capacidade e aptidão para 
a gestão, organização e chefia de serviços e unidades técnico-
-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desempenho de car-
gos na área médica, actividades docentes ou de investigação e 
outros elementos de valorização profissional) (os currículos de-
vem necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerarem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova es-
crita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida numa 
escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos os can-
didatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valores.
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知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

物理治療及康復科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：物理治療及康復科顧問醫生 Cardoso Gomes,

                Fernando醫生

正選：物理治療及康復科顧問醫生 蔡琳玉醫生

   矯形外科及創傷科顧問醫生 陳惟蒨醫生

候補：整形及重建外科顧問醫生 程正旭醫生

   整形及重建外科主治醫生 胡建智醫生

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso que, se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre me-
dicina física e reabilitação.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Cardoso Gomes, Fernando, médico consultor 
de medicina física e reabilitação.

Vogais efectivos: Dr.ª Choi Lam Yuk, médica consultora de 
medicina física e reabilitação; e

 Dr. Chan Wai Sin, médico consultor de ortopedia e traumato-
logia.

Vogais suplentes: Dr. Cheng Zhengxu, médico consultor de 
cirurgia plástica e reconstrutiva; e

Dr. Wu Kin Chi, médico assistente de cirurgia plástica e re-
construtiva.
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11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,617.00）

按照社會文化司司長二零一二年八月二十五日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（整形及重

建外科）第一職階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 617,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Agosto de 
2012, e nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime 
da carreira médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos), no Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento 
Concursal da Carreira Médica) e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se 
acha aberto o concurso comum, de ingresso interno, de pres-
tação de provas, para o preenchimento de um lugar de médi-
co assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (cirurgia 
plástica e reconstrutiva), da carreira médica do quadro dos 
Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 
multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 
de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;
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2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em co-
operação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

13) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;
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14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成整形及重建外科專業

範疇的專科培訓；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的醫院職務範疇（整形及重建外科）的專

科級別的證明文件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de cirurgia plástica e reconstrutiva;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (cirurgia plástica e reconstrutiva), 
exigida no presente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a 
participação em equipas ambulatórias,  capacidade e aptidão 
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組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇

職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）

（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試——佔總成績50%；

b）履歷分析——佔總成績50%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 
técnico-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desempe-
nho de cargos na área médica, actividades docentes ou de 
investigação e outros elementos de valorização profissional) (os 
currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio 
candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega 
dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova es-
crita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida numa 
escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos os can-
didatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valores.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores.

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
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23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

整形及重建外科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：矯形外科及創傷科顧問醫生 陳惟蒨醫生

正選：肺科顧問醫生 李偉成醫生

   整形及重建外科顧問醫生 程正旭醫生

候補：普通外科主任醫生 彭向強醫生

   眼科主治醫生 梁珍醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre ci-
rurgia plástica e reconstrutiva.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Chan Wai Sin, médico consultor de ortopedia 
e traumatologia.

Vogais efectivos: Dr. Lei Wai Seng, médico consultor de pneu-
mologia; e

Dr. Cheng Zhengxu, médico consultor de cirurgia plástica e 
reconstrutiva.

Vogais suplentes: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de 
cirurgia geral; e

Dr.ª Leong Chan, médica assistente de oftalmologia.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta destas listas também será pu-
blicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).
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二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,852.00）

按照社會文化司司長二零一二年七月二十五日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程公共衛生職務範疇第一職

階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

公共衛生職務範疇的醫生——向整體或特定組別的居民提

供預防疾病及促進健康的服務，以及從事衛生當局的特定活動

及在本職務範疇內進行研究及培訓，尤其包括：

1）監測居民的健康狀況及其決定因素；

2）進行社區健康診斷，識別社區健康需要；

3）制訂、執行及評估有關保護及促進社區衛生介入的計劃

及項目，尤其是疾病預防控制、健康教育及健康促進、預防及

控制吸煙、口岸衛生、食品安全、環境衛生等方面；

4）管理公共衛生風險、突發事件及危機；

5）評估可危及公共衛生的地點、產品或活動的衛生條件，

並於被指定時行使衛生當局的權力；

6）採用社區發展的原則及方法，並促進公共部門、民間組

織、社區居民的參與及合作；

7）參與教學及學術研究計劃；

8）推動公共衛生能力的提升，尤其包括參與及指導實習醫

生及其他相關專業人員的培訓；

9）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 852,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Julho de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área 
funcional de saúde pública, da carreira médica do quadro dos 
Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional 

Médico da área funcional de saúde pública — prestação de 
serviços de prevenção da doença e promoção da saúde junto da 
população em geral ou determinados grupos que a integram, 
exercício da actividade específica de autoridade sanitária e de 
investigação e formação nesta área funcional, em especial:

1) Monitorizar a situação de saúde da população e seus deter-
minantes;

2) Proceder ao diagnóstico e à identificação das necessidades 
em saúde comunitária;

3) Elaborar, executar e avaliar projectos e programas de 
intervenção no domínio da protecção e promoção da saúde co-
munitária, nomeadamente na prevenção e controlo de doenças, 
educação e promoção para a saúde, prevenção e controlo do 
tabagismo, saúde nos postos fronteiriços, segurança alimentar e 
saúde ambiental;

4) Gerir riscos, emergências e crises, em saúde pública;

5) Avaliar as condições sanitárias de locais, produtos ou acti-
vidades que ponham em risco a saúde pública, bem como exer-
cer poderes de autoridade sanitária, quando designado;

6) Implementar princípios e métodos de desenvolvimento co-
munitário, bem como promover a intervenção e colaboração do 
sector público, organizações cívicas e residentes na comunidade;

7) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

8) Promover o aumento da capacidade na saúde pública que 
abrange, nomeadamente a participação e orientação da forma-
ção de médicos internos e de outros profissionais;

9) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;
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10）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

4. 薪俸

第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成公共衛生專業範疇的

專科培訓；

10) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato complementar, área 
de saúde pública;
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4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公

時間內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）。

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的公共衛生職務範疇的專科級別的證明文

件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份，並附上履歷中提到的

和投考的職位相關的資歷的證明文件或資料副本（詳列在相關

職務範疇內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職

務、對實習醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單

位的管理、組織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文

章，醫療範疇職位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的

其他資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有

遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料記錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方法

甄選方法為知識考試及履歷分析，兩部份在計算最後成績

時的加權值分別為50%。 

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.  

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em especialista 
na área funcional de saúde pública, exigida no presente aviso;

4) Os currículos em triplicado, devidamente assinados pelo 
candidato, os documentos comprovativos nos quais constam as 
experiências pertinentes à categoria objecto de candidatura e as 
respectivas fotocópias  (donde constem, detalhadamente, o tem-
po e o modo das funções exercidas no âmbito da área funcional 
respectiva, a chefia de unidades técnico-funcionais, a orientação 
de internos e a participação em equipas ambulatórias; capaci-
dade e aptidão para a gestão, organização e chefia de serviços e 
unidades técnico-funcionais; trabalhos e artigos publicados; de-
sempenho de cargos na área médica; actividades docentes ou de 
investigação e outros elementos de valorização profissional) (os 
currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio 
candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega 
dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante prova de conhecimentos e 
análise curricular, sendo a sua ponderação respectivamente de 
50% para a classificação final.

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.
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知識考試將以閉卷形式及三小時的筆試進行，得分以0分至

10分表示。

履歷分析的得分以 0分至10分表示。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任公共衛生職務範疇醫生職務的資歷，尤其是專業及學

術方面的能力，並參照公共衛生職務範疇主治醫生職務的一般

及特別的職業特徵要求、專業歷程、所取得的經驗及進行了的

培訓、所擔任的職務類別及取得的工作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以知識考試及履歷分析成績的加權算術平均數

計算。

8.2 最後成績以0分至10分表示，保留小數點後2位。在最後

成績中得分低於5分之投考人，視為被淘汰。

8.3 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍，地點和日期

知識考試——筆試

知識考試範圍為執行公共衛生職務範疇內工作所需的專業

知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

履歷討論的地點，日期及時間將在知識考試後適時張貼於

衛生局設施內的當眼及公眾地點，並公佈於衛生局網頁內。

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de três horas, é adoptada 
a escala de 0 a 10 valores.

A análise curricular é adoptada a escala de 0 a 10 valores.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do 
currículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualifi-
cação para o desempenho da função de médico da área funcio-
nal de saúde pública, atendendo-se, designadamente, à sua com-
petência profissional e científica, tendo como referência o perfil 
de exigências profissionais, genéricas e específicas da função de 
médico assistente da área funcional de saúde pública, bem como 
o percurso profissional, a relevância da experiência adquirida e 
da formação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação 
de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 A classificação final resulta da média ponderada das classi-
ficações obtidas na prova de conhecimentos e análise curricular;

8.2 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores, 
expressos até às centésimas. São excluídos os candidatos que na 
classificação final obtenham classificação inferior a 5 valores;

8.3 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

Prova de conhecimentos — Prova escrita

A prova de conhecimentos abrange os conhecimentos profis-
sionais necessários para o exercício das funções na área funcio-
nal de saúde pública.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

O local, a data e a hora da realização da discussão do currícu-
lo serão atempadamente afixados, após a prova de conhecimen-
tos, em local visível e público das instalações dos Serviços de 
Saúde e disponibilizados na sua página electrónica.
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10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：公共衛生主任醫生 湯家耀醫生

正選：公共衛生顧問醫生 林松醫生

   公共衛生顧問醫生 鄧志豪醫生

候補：公共衛生顧問醫生 陳丹梅醫生

   公共衛生顧問醫生 李兆田醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

有關名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

       （是項刊登費用為 $9,891.00）

按照社會文化司司長二零一二年六月二十九日及二零一二

年八月二十五日的批示，根據第10/2010號法律《醫生職程制

度》、第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號

行政長官批示《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以考核

方式進行普通內部入職開考，以填補衛生局人員編制醫生職程

全科職務範疇第一職階普通科醫生五十八缺。

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Tong Ka Io, chefe de serviço de saúde pública.

Vogais efectivos: Dr. Lam Chong, médico consultor de saúde 
pública; e

Dr. Tang Chi Ho, médico consultor de saúde pública.

Vogais suplentes: Dr.ª Chan Tan Mui, médica consultora de 
saúde pública; e

Dr.ª Li Siu Tin, médica consultora de saúde pública.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

 (Custo desta publicação $ 9 891,00)

Faz-se público que, pelos despachos do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Junho de 2012 
e de 25 de Agosto de 2012, e nos termos definidos nas Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), no Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso interno, de 
prestação de provas, para o preenchimento de cinquenta e oito 
lugares de médico geral, 1.º escalão, área funcional de medicina 
geral, da carreira médica do quadro dos Serviços de Saúde.
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1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

全科職務範疇的醫生——在一般衛生護理副體系內工作，

並在全面及連續的護理範圍內，因應服務對象的需要，向個

人、家庭或特定人群提供預防、診斷、治療及康復服務，尤其

包括：

1）以個人及透過小組方式向由其負責的就診者提供全面及

具延續性的醫療服務；

2）與護理人員合作，為病人提供適當的初級衛生護理服

務；

3）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

4）在有需要時，負責及跟進病人的轉診工作；

5）在衛生中心擔任公共衛生計劃中的有關職務；

6）參加旨在使一般衛生護理與專科衛生護理相配合的醫院

醫療工作小組；

7）參與教學及學術研究計劃；

8）指導實習醫生的培訓；

9）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

10）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

普通科醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務。

4. 薪俸

第一職階普通科醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職

程制度》附件表一所載的560點。

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional 

Médico da área funcional de medicina geral — prestação de 
serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação 
no subsistema de cuidados de saúde generalizados, a indivíduos, 
famílias ou populações definidas, executada no quadro de uma 
intervenção geral e contínua dos cuidados, de acordo com as ne-
cessidades dos assistidos, em especial:

1) Prestar serviços médicos globais e continuados aos utentes 
por quem é responsável, individualmente e em equipa;

2) Prestar cuidados de saúde primários adequados a doentes, 
em cooperação com o pessoal de enfermagem;

3) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

4) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes, 
quando necessário;

5) Exercer nos centros de saúde funções integradas nos pro-
gramas de saúde pública;

6) Integrar equipas de acção médica hospitalar, tendo em 
vista a articulação dos cuidados de saúde generalizados com os 
diferenciados;

7) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

8) Orientar a formação de médicos internos;

9) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

10) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico geral são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

4. Vencimento

O médico geral, 1.º escalão, vence pelo índice 560 da tabela 
indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo da 
Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).
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其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成全科範疇的全科實

習；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號社

會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購買

或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時間

內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）：

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的全科職務範疇的普通科級別的證明文

件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、發表的著作及文章、醫療範疇職位

的擔任、教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）（所

遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, internato geral, área de medici-
na geral;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em generalista 
na área funcional de medicina geral, exigida no presente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, designadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, trabalhos 
e artigos publicados, desempenho de cargos na área médica, 
actividades docentes ou de investigação e outros elementos de 
valorização profissional) (os currículos devem necessariamente 
ser assinados pelo próprio candidato, sob pena de se considera-
rem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.
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7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試——佔總成績60%；

b）履歷分析──佔總成績40%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者；在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

內科、外科、產科/婦科及兒科/新生兒科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 60% do valor total;

b) Análise curricular: 40% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1. º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

Conhecimentos médicos das áreas profissionais de medicina 
interna, cirurgia, obstetrícia/ginecologia e pediatria/neonatolo-
gia.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.
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10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：全科主任醫生 周志雄醫生

正選：急症醫學主治醫生 陳麗陽醫生

    全科顧問醫生 謝師輝醫生

候補：急症醫學主治醫生 朱江醫生

    全科顧問醫生 徐松波醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $8,560.00）

按照社會文化司司長二零一二年八月二十五日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程牙科職務範疇第一職階普

通科醫生七缺。

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Chau Chi Hong, chefe de serviço de clínica ge-
ral.

Vogais efectivos: Dr.ª Chan Lai Ieong, médica assistente de 
medicina de urgência; e

Dr. Tse See Fai, médico consultor de clínica geral.

Vogais suplentes: Dr.ª Chu Kong, médica assistente de medici-
na de urgência; e

Dr. Choi Chong Po, médico consultor de clínica geral.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista de classificação final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificação final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta destas listas também 
será publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 8 560,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Agosto de 2012, e 
nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira 
médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto o concur-
so comum, de ingresso interno, de prestação de provas, para o 
preenchimento de sete lugares de médico geral, 1.º escalão, área 
funcional de medicina dentária, da carreira médica do quadro 
dos Serviços de Saúde.
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1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

牙科職務範疇的醫生——提供口腔衛生方面的牙科疾病的

預防、診斷及治療服務，尤其包括：

1）為就診者提供與口腔及牙科疾病有關的醫療服務；

2）有需要時安排病人留院，接受診斷及治療，並以保密的

書面報告適時通知有關的主診醫生；

3）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

4）參與教學及學術研究計劃；

5）指導實習醫生的培訓；

6）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

7）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

普通科醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務。

4. 薪俸

第一職階普通科醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職

程制度》附件表一所載的560點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional 

Médico da área funcional de medicina dentária — prestação 
de serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento de patolo-
gias dentárias, no domínio da saúde oral, em especial:

1) Prestar serviços médicos relacionados com doenças da 
boca e dentes a utentes;

2) Assegurar o internamento do doente para diagnóstico e 
tratamento, quando necessário, com oportuna informação ao 
respectivo médico assistente mediante relatório escrito confi-
dencial;

3) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

4) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

5) Orientar a formação de médicos internos;

6) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

7) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico geral são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

4. Vencimento

O médico geral, 1.º escalão, vence pelo índice 560 da tabela 
indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo da 
Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;
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2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成牙科範疇的全科實

習；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號社

會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購買

或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時間

內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）。

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的牙科職務範疇的普通科級別的證明文

件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、發表的著作及文章、醫療範疇職位

的擔任、教學或研究工作及提高專業資格的其他資料）；（所

遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績60%；

b）履歷分析──佔總成績40%。

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e tenham 
concluído, com aproveitamento, o internato geral, área de medi-
cina dentária;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em generalista 
na área funcional de medicina dentária, exigida no presente avi-
so;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, designadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, trabalhos 
e artigos publicados, desempenho de cargos na área médica, 
actividades docentes ou de investigação e outros elementos de 
valorização profissional) (os currículos devem necessariamente 
ser assinados pelo próprio candidato, sob pena de se considera-
rem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 60% do valor total;

b) Análise curricular: 40% do valor total.
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知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者。在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

牙科範疇的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：口腔科顧問醫生 吳曉林醫生

正選：口腔科主治醫生 黃忠陽醫生

   口腔科主治醫生 黃如冰醫生

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualifi cação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, desig-
nadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

Conhecimento médico da área de medicina dentária.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr.ª Ng Hiu Lam, médica consultora de estomato-
logia.

Vogais efectivos: Dr. Wong Chong Ieong, médico assistente de 
estomatologia; e 

Dr.ª Wong U Peng, médica assistente de estomatologia.
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候補：普通科醫生（牙科） 陳逸詩醫生

   全科顧問醫生 謝師輝醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $8,152.00）

按照社會文化司司長二零一二年八月二十五日的批示，根

據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公

務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開

考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行普通內部入職開

考，以填補衛生局人員編制醫生職程中醫職務範疇第一職階普

通科醫生四缺。

1. 開考類別

本普通內部入職開考以考核方式進行。

2. 職務範疇的從業方式

中醫職務範疇的醫生——根據中醫的基本原理，提供預

防、診斷及治療服務，尤其包括：

1）運用中醫的方法及實踐，向就診者提供醫療服務；

Vogais suplentes: Dr. Chan Iat Si, médico geral (medicina den-
tária); e

Dr. Tse See Fai, médico consultor de medicina geral.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista classificativa final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista de classificativa final.

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no 
sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. 
A localização da afixação e consulta desta lista também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 8 152,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Agosto de 
2012, e nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime 
da carreira médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Con-
cursal da Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se acha aberto 
o concurso comum, de ingresso interno, de prestação de provas, 
para o preenchimento de quatro lugares de médico geral, 1.º 
escalão, área funcional de medicina tradicional chinesa, da car-
reira médica do quadro dos Serviços de Saúde.

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso interno, de presta-
ção de provas.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional de medicina tradicional chinesa — 
prestação de serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento, 
baseada em princípios fundamentais de medicina tradicional 
chinesa, em especial:

1) Prestar serviços médicos a utentes, utilizando os métodos e 
práticas da medicina tradicional chinsea;
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2）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

3）參與教學及學術研究計劃；

4）指導實習醫生的培訓；

5）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

6）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

3. 職務內容

普通科醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務。

4. 薪俸

第一職階普遍科醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生職

程制度》附件表一所載的560點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及醫生職程制度

的一般及特別標準。

5. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）年滿18周歲；

3）具備醫學學士學位學歷並合格完成中醫範疇的全科實

習；

4）掌握一種官方語言；

5）具備任職能力；

6）身體健康及精神健全。

6. 投考辦法

報考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號社

2) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

3) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

4) Orientar a formação de médicos internos;

5) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e ges-
tão desta área funcional;

6) Promover a articulação das actividades desta área funcio-
nal com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico geral são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os dife-
rentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas.

4. Vencimento

O médico geral, 1.º escalão, vence pelo índice 560 da tabela 
indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo da 
Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos cri-
térios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pública 
e do Regime da Carreira Médica em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

1) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2) Sejam maiores de 18 anos;

3) Sejam habilitados com licenciatura em medicina e conclu-
são, com aproveitamento, do internato geral, área de medicina 
tradicional chinesa;

4) Dominem uma das línguas oficiais da Região Administrati-
va Especial de Macau;

5) Capacidade profissional;

6) Aptidão física e mental.

6. Forma de admissão

A apresentação de candidaturas deve ser feita no prazo de 
vinte dias úteis a contar do primeiro dia útil imediato ao da pu-
blicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
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會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購買

或於其網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時間

內以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）。

1）有效的身份證明文件副本（需出示正本核對）；

2）醫學學士學位的證明文件；

3）本通告所要求的中醫職務範疇的普通科級別的證明文

件；

4）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、發表的著作及文章、醫療範疇職位

的擔任、教學或研究工作及提高專業資格的其他資料）；（所

遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

5）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任

公職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

如上述1）、2）、3）和5）項所指的文件已存於投考人個

人檔案內，可豁免遞交，但須在投考報名表上明確聲明。

7. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績60%；

b）履歷分析──佔總成績40%。

知識考試將以閉卷形式及兩小時的筆試進行，該考試採用

10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、

nistrativa Especial de Macau, mediante entrega pessoal da «Fi-
cha de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 
(adquirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente, à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

1) Cópia do documento de identificação válido (é necessária 
a apresentação do original para autenticação);

2) Documento comprovativo da licenciatura em medicina;

3) Documentos comprovativos da graduação em generalista 
na área funcional de medicina tradicional chinesa, exigida no 
presente aviso;

4) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, designadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, trabalhos 
e artigos publicados, desempenho de cargos na área médica, 
actividades docentes ou de investigação e outros elementos de 
valorização profissional) (os currículos devem necessariamente 
ser assinados pelo próprio candidato, sob pena de se considera-
rem como falta de entrega dos mesmos); 

5) 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, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas 1), 2), 3) e 5), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos de 
selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da se-
guinte forma:

a) Prova de conhecimentos: 60% do valor total;

b) Análise curricular: 40% do valor total.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de duas horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 valo-
res.

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capacida-
de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 
reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do cur-
rículo profissional do candidato e visa analisar a sua qualificação 
para o desempenho de determinada função, atendendo-se, de-
signadamente, à sua competência profissional e científica, tendo 
como referência o perfil de exigências profissionais, genéricas e 
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所取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工

作評核。

有關開考的評分準則已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處

以供查閱。

8. 最後成績

8.1 最後成績以0分至10分表示。在最後成績中得分低於5分

之投考人，均視為被淘汰。

8.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績

者。在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年

資者。採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條規定處理。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

中醫範疇的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱任何法規、書籍或參考資料。

筆試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

10. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：全科顧問醫生 曹國希醫生

正選：普通科醫生（中醫） 奎瑜醫生

   普通科醫生（中醫） 黃曙暉醫生

候補：全科顧問醫生 郭秋莎醫生

   全科顧問醫生 李平穩醫生

11. 准考期限及有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

倘衛生局在最後成績名單有效期內同一職位出現空缺，順序遞

補。

específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso profissional, 
a relevância da experiência adquirida e da formação realizada, o 
tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida.

As grelhas classificativas para o concurso, que se afixam na 
Divisão de Pessoal, situada no 1. º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, estão disponíveis para a devida 
consulta.

8. Classificação final

8.1 Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. 
São excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores;

8.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classifica-
ção obtida na avaliação final do internato médico da área fun-
cional a que respeita o procedimento concursal, maior antigui-
dade na categoria, na carreira da área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de classi-
ficação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente re-
feridos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

9. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

Conhecimento médico da área de medicina tradicional chine-
sa.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de qual-
quer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

10. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Chou Kuok Hei, médico consultor de clínica 
geral.

Vogais efectivos: Dr. Kui Yu, médico geral, medicina tradicio-
nal chinesa; e

Dr. Huang Shuhui, médico geral, medicina tradicional chinesa.

Vogais suplentes: Dr.ª Kuok Chau Sha, médica consultora de 
clínica geral; e

Dr. Li Ping Wan, médico consultor de clínica geral.

11. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano a contar da 
data da publicação da lista classificativa final. Os lugares que 
venham a vagar na mesma categoria nos Serviços de Saúde, 
durante a validade do concurso, serão preenchidos segundo a 
ordenação da respectiva lista classificativa final.
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12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009

號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示

《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一二年八月三十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $8,260.00）

12. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classi-
ficativas 

As listas serão afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º an-
dar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Es-
trada do Visconde de S. Januário, bem como estarão disponíveis 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.
mo. A localização da afixação e consulta desta lista também será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

13. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Proce-
dimento Concursal da Carreira Médica) e do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2012.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 8 260,00)
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印 務 局
澳 門 法 例

IMPRENSA OFICIAL
Legislação de Macau

1979 訓令 $  15.00
1979 法令 $  50.00
1980 法令 $  30.00
1981 法令 $  30.00
1982 法令 $  70.00
1983 法令 $  70.00
1984 法令 $  90.00
1985 法令 $120.00
1986 法令 $  90.00
1987 法律、法令及訓令 $120.00
1988 法律、法令及訓令 $230.00
1989 法律、法令及訓令 $300.00
1990 法律、法令及訓令 $280.00
1991 法律、法令及訓令 $250.00
1992 法律、法令 上半年 $110.00

及訓令 下半年 $180.00
1993 法律、法令 上半年 $180.00

及訓令 下半年 $250.00
1994 法律、法令 上半年 $200.00

及訓令 下半年 $450.00
1995 法律、法令 上半年 $360.00

及訓令 下半年 $350.00
1996 法律、法令 上半年 $220.00

及訓令 下半年 $370.00
1997 法律、法令 上半年 $170.00

及訓令 下半年 $200.00
1998 法律、法令 上半年 $170.00

及訓令 下半年 $350.00
1999 法律、法令及訓令 上半年 $250.00
1999 法律、法令及訓令 第三季 $180.00
1999 法律、法令及訓令

（中文版） 十月一日至十二月十九日 $220.00

1979 Portarias $   15,00
1979 Decretos-Leis $   50,00
1980 Decretos-Leis $   30,00
1981 Decretos-Leis $   30,00
1982 Decretos-Leis $   70,00
1983 Decretos-Leis $   70,00
1984 Decretos-Leis $   90,00
1985 Decretos-Leis $ 120,00
1986 Decretos-Leis $   90,00
1987 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 120,00
1988 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 230,00
1989 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 300,00
1990 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 280,00
1991 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 250,00
1992 Leis, Decretos-

-Leis e Portarias
I Semestre
II Semestre

$ 110,00
$ 180,00

1993 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 180,00
$ 250,00

1994 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 200,00
$ 450,00

1995 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 360,00
$ 350,00

1996 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 220,00
$ 370,00

1997 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 170,00
$ 200,00

1998 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 170,00
$ 350,00

1999 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias I Semestre $ 250,00

1999 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias III Trimestre $ 180,00

1999 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias
(versão portuguesa) 1 Out. a 19 Dez. $ 220,00

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價 $154.00

PREÇO DESTE NÚMERO $ 154,00

1999 法律、行政法規及其他 十二月二十日至三十一日 $ 90.00
2000 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $ 90.00
2001 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $120.00
2002 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  90.00
2003 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $100.00
2004 法律、行政法規及其他 上半年 $ 90.00

下半年 $130.00
2005 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  80.00
2006 法律、行政法規及其他 上半年 $ 80.00

下半年 $  90.00
2007 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  90.00
2008 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  90.00
2009 法律、行政法規及其他 上半年 $ 90.00

下半年 $  90.00
2010 法律、行政法規及其他 上半年 $  90.00

下半年 $  90.00
2011 法律、行政法規及其他 上半年 $  90.00
1993 對外規則 批示 $120.00
1994 對外規則 批示 $150.00
1995 對外規則 批示 $200.00
1996 對外規則 批示 $135.00
1997 對外規則 批示 $125.00
1998 對外規則 批示 $260.00
1999 對外規則 批示 $300.00

1999 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros 20 a 31 Dez. $  90,00

2000 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$  90,00

2001 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$ 120,00

2002 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$   90,00

2003 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$ 100,00

2004 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  90,00
$ 130,00

2005 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$   80,00

2006 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  80,00
$   90,00

2007 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$  90,00

2008 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$  90,00

2009 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  90,00
$  90,00

2010 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  90,00
$  90,00

2011 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre $  90,00

1993 Despachos Externos $ 120,00
1994 Despachos Externos $ 150,00
1995 Despachos Externos $ 200,00
1996 Despachos Externos $ 135,00
1997 Despachos Externos $ 125,00
1998 Despachos Externos $ 260,00
1999 Despachos Externos $ 300,00
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