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SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Anúncio

Torna-se público que se encontram afixadas, no Departamen-
to de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia Unitários, 
sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China 
Plaza, 16.º andar, e publicadas no website destes Serviços, as lis-
tas provisórias dos concursos comuns, de acesso, documentais, 
condicionados, para o preenchimento dos seguintes lugares do 
quadro de pessoal destes Serviços, cujos anúncios dos avisos de 
abertura foram publicados no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 
2013, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos»:

Dois lugares de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão; 

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de relações 
públicas; e 

Três lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão.

As referidas listas são consideradas definitivas, ao abrigo do 
n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Polícia Unitários, aos 30 de Abril de 2013.

O Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U 
Man.

(Custo desta publicação $ 1 194,00) 

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncios

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recur-
sos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro, 
situada no Edifício dos Serviços de Alfândega de Macau, a lista 
provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, con-
dicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de 
adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-téc-
nico, contratado além do quadro do pessoal civil destes Serviços, 
destinada a ser consultada, aberto por anúncio publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, 
II Série, de 27 de Março de 2013, em referência ao n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

警 察 總 局

公 告

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，為填補本局人員編制內以下空

缺，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的准考人臨時名

單，正張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣場十六樓警察

總局資源管理廳，並於本局網頁內公佈。有關開考公告已刊登於

二零一三年四月十七日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組

內：

第一職階一等翻譯員二缺；

第一職階一等技術員一缺（公關範疇）；及

第一職階一等技術輔導員三缺。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該名單即視作確

定名單。

二零一三年四月三十日於警察總局

局長辦公室協調員 趙汝民

（是項刊登費用為 $1,194.00）

海 關

公 告

為填補本部門文職人員編制外合同技術輔導員職程第一職

階首席技術輔導員一缺，經於二零一三年三月二十七日第十三期

《澳門特別行政區公報》第二組內刊登以有條件限制及審查文

件方式進行普通晉級開考之公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單張貼於澳門海關大樓行政財政廳人力資源

處以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。        

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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二零一三年四月二十五日於海關

副關長 賴敏華

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為填補本部門文職人員編制內行政技術助理員職程第一職

階特級行政技術助理員一缺，經於二零一三年三月二十七日第

十三期《澳門特別行政區公報》第二組內刊登以有條件限制及審

查文件方式進行普通晉級開考之公告。現根據第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規

定公佈，投考人臨時名單張貼於澳門海關大樓行政財政廳人力

資源以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一三年四月二十九日於海關

副關長 賴敏華

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補文職人員編制外合同行政技術助理員職程第一職階

首席行政技術助理員一缺，經於二零一三年三月二十七日第十三

期《澳門特別行政區公報》第二組內刊登以有條件限制及審查文

件方式進行普通晉級開考之公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單張貼於澳門海關大樓行政財政廳人力資源

以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一三年四月二十九日於海關

副關長 賴敏華

（是項刊登費用為 $852.00）

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十九條第二款的規定，經於二零一三年三月六日第十期

第二組《澳門特別行政區公報》公佈的以考核方式進行對外、

Serviços de Alfândega, aos 25 de Abril de 2013.

A Subdirectora-geral, Lai Man Wa.

(Custo desta publicação $ 1 018,00) 

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recur-
sos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro, 
situada no Edifício dos Serviços de Alfândega de Macau, a 
lista provisória do candidato ao concurso  comum, de acesso, 
condicionado, documental,  para o preenchimento  de um lugar 
de assistente técnico administrativo, especialista, 1.º escalão, 
da carreira de assistente técnico administrativo do quadro de 
pessoal civil deste Serviços, destinada  a  ser consultada, aber-
to por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 27 de Março 
de 2013, em referência ao n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 — «Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos».

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º  do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Alfândega, aos 29 de Abril de 2013.

A Subdirectora-geral, Lai Man Wa.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recur-
sos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro, 
situada no Edifício dos Serviços de Alfândega de Macau, a lista 
provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, condi-
cionado, documental, para o preenchimento de um lugar de as-
sistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da carreira 
de assistente técnico administrativo, contratado além do quadro 
do pessoal civil deste Serviços, destinada a ser consultada,  aber-
to por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa  Especial de Macau n.º 13, II Série, de 27 de Março 
de 2013, em referência ao n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Alfândega, aos 29 de Abril de 2013.

A Subdirectora-geral, Lai Man Wa.

(Custo desta publicação $ 852,00) 

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recur-
sos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro 
dos Serviços de Alfândega, localizada na Rua de S. Tiago da 
Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra, Macau, a lista definitiva 
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普通入職開考，錄取合格者就讀培訓課程和進行實習，以填補

澳門特別行政區海關關員編制一般基礎職程第一職階關員的空

缺，准考人確定名單已張貼在澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南

端海關大樓行政財政廳人力資源處或可瀏覽網頁ht tp://w w w.

customs.gov.mo查閱。

二零一三年五月二日於海關

關長 徐禮恆

（是項刊登費用為 $1,018.00）

檢 察 長 辦 公 室

名 單

按照刊登於二零一二年十二月五日第四十九期《澳門特別行

政區公報》第二組的通告，為晉升檢察院特級書記員而設的培訓

課程所舉行之入學試，現公佈應考人最後評核名單：

合格應考人： 最後評核

1.º 崔惠賢 ................................................................... 18.0 

2.º 梁燕玲 ................................................................... 17.8 

3.º 林燕生 ................................................................... 17.5 

4.º 梁錦輝 ................................................................... 17.3 

5.º 陳慶芳 ................................................................... 17.2 

6.º 李慧君 ................................................................... 17.0 

7.º 舒展程 ................................................................... 16.7 

8.º 黃海濤 ................................................................... 16.4 

9.º 梁梨芝 ................................................................... 16.3 

10.º Leonor Rodrigues Boyol .................................... 15.8 

11.º 陳鑑倫 ................................................................... 15.6 

12.º 莊國偉 ................................................................... 15.4 

13.º 李曉冬 ................................................................... 15.2 

14.º Antonieta Gloria Sam ......................................... 15.0 

15.º Daniel Jose Borges .............................................. 14.8 

16.º 丘曼露 ................................................................... 14.6 

17.º Luis Manuel Mendes e Rosario .......................... 14.2 

18.º 陳淑儀 ................................................................... 12.2 

dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para a admissão dos candidatos conside-
rados aptos, com destino à frequência do curso de formação e 
respectivo estágio, com vista ao preenchimento de lugares de 
verificador alfandegário, 1.º escalão, da carreira geral de base 
do quadro de pessoal alfandegário dos Serviços de Alfânde-
ga da Região Administrativa Especial de Macau, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 11, II Série, de 6 de Março de 2013, nos 
termos do n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), ou, podendo, 
consultar a lista em causa através do website destes Serviços 
http://www.customs.gov.mo.

Serviços de Alfândega, aos 2 de Maio de 2013.

O Director-geral, Choi Lai Hang.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso para admis-
são ao curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
do Ministério Público especialista, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 49, II Série, de 5 de Dezembro de 2012:

Candidatos aprovados: Classificação
 final

1.º Choi Wai In .............................................................   18,0 

2.º Leong In Leng ........................................................    17,8 

3.º Lam In Sang ............................................................    17,5 

4.º Leong Kam Fai .......................................................   17,3 

5.º Chan Heng Fong  ....................................................   17,2 

6.º Lei Wai Kuan ..........................................................    17,0 

7.º Su Chin Cheng ........................................................    16,7 

8.º Wong Hoi Tou .........................................................   16,4 

9.º Leong Lei Chi Lydie .............................................. 16,3 

10.º Leonor Rodrigues Boyol .......................................     15,8 

11.º Chan Kam Lon .......................................................   15,6 

12.º Cheng Kwok Wai  ...................................................   15,4 

13.º Lei Io Tong ..............................................................    15,2 

14.º Antonieta Gloria Sam ...........................................     15,0 

15.º Daniel Jose Borges ................................................. 14,8 

16.º Iao Man Lou ...........................................................    14,6 

17.º Luis Manuel Mendes e Rosario ...........................     14,2 

18.º Chan Sok I  ..............................................................   12,2 
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根據第30/2004號行政法規第三十條的規定，合格之應考人

按其在評核名單中的名次並按開考通告所定課程錄取名額獲錄

取修讀培訓課程。

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內，就本名單提起上訴。

根據第30/2004號行政法規第二十九條第四款之規定，現公

佈培訓課程開課日期、時間及報到地點，被接納入讀為晉升檢察

院特級書記員而設的培訓課程的應考人必須按下列時間前往報

到並正式上課：

日期：二零一三年六月三日

時間：下午五時三十分

報到地點：澳門南灣羅保博士街1至3號國際銀行大廈法律

及司法培訓中心10樓 

（上述最後評核名單經二零一三年四月二十五日檢察長批示認可）

二零一三年四月二十三日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：助理檢察長 程立福

正選委員：檢察官 陳美芬

 辦公室副主任 鄭幸捷

（是項刊登費用為 $2,747.00）

按照刊登於二零一二年十二月五日第四十九期《澳門特別行

政區公報》第二組的通告，為晉升檢察院助理書記員而設的培訓

課程所舉行之入學試，現公佈應考人最後評核名單：

合格應考人： 最後評核

1.º 陸家駒 ........................................................................ 17.6

2.º 林雪雅 ........................................................................ 17.5

3.º 鄭少雯 ........................................................................ 16.7

4.º 陳家樂 ........................................................................ 16.5

5.º 黃美英 ........................................................................ 16.3

6.º 陳佩蘭 ........................................................................ 16.0

7.º 陳健能 ........................................................................ 15.5

8.º 張居敏 ........................................................................ 15.4

9.º Angela Silveira de Souza ........................................ 11.4

Nos termos do artigo 30.º do Regulamento Administrativo 
n.º 30/2004, os candidatos aprovados no concurso são admiti-
dos ao curso de formação segundo a ordenação da respectiva 
lista de classificação final e de acordo com o número de for-
mandos a admitir ao curso indicado no aviso de abertura.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publi-
cação.

Nos termos do n.º 4 do artigo 29.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 30/2004, são divulgados a data e hora do início do 
curso de formação e o local de apresentação dos formandos. 
Os candidatos admitidos ao curso de formação para acesso à 
categoria de escrivão do Ministério Público especialista devem 
apresentar-se na hora abaixo indicada:

Data: 3 de Junho de 2013;

Hora: 17,30 horas; 

Local de apresentação: Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 
Edf. Banco Luso Internacional, 10.º andar, Centro de Forma-
ção Jurídica e Judiciária, Macau.

(A lista de classificação final acima mencionada foi homologada 

por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 25 de Abril de 

2013).

Gabinete do Procurador, aos 23 de Abril de 2013.

O Júri:

Presidente: Cheng Lap Fok, Procurador-adjunto.

Vogais efectivas: Mei Fan Chan da Costa Roque, delegada do 
Procurador; e

Cheang Hang Chip, chefe-adjunta do Gabinete.

(Custo desta publicação $ 2 747,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso para admis-
são ao curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
do Ministério Público adjunto, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 49, II Série, de 5 de Dezembro de 2012:

Candidatos aprovados: Classificação 
 final

1.º Luk Ka Ku  .....................................................................17,6

2.º Lam Sut Nga ..................................................................17,5

3.º Cheang Sio Man  ...........................................................16,7

4.º Chan Ka Lok .................................................................16,5

5.º Wong Mei Ieng   .............................................................16,3

6.º Chan Pui Lan .................................................................  16,0

7.º Chan Kin Nang ..............................................................15,5

8.º Cheung Koi Man ........................................................... 15,4

9.º Angela Silveira de Souza ..............................................11,4
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根據第30/2004號行政法規第三十條的規定，合格之應考人

按其在評核名單中的名次並按開考通告所定課程錄取名額獲錄

取修讀培訓課程。

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內，就本名單提起上訴。

根據第30/2004號行政法規第二十九條第四款之規定，現公

佈培訓課程開課日期、時間及報到地點，被接納入讀為晉升檢察

院助理書記員而設的培訓課程的應考人必須按下列時間前往報

到並正式上課：

日期：二零一三年六月四日

時間：下午五時三十分

報到地點：澳門南灣羅保博士街1至3號國際銀行大廈法律

及司法培訓中心10樓 

（上述最後評核名單經二零一三年四月二十五日檢察長批示認可）

二零一三年四月二十三日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：助理檢察長 程立福

正選委員：檢察官 陳美芬

  辦公室副主任 鄭幸捷

（是項刊登費用為 $2,140.00）

公 告

檢察長辦公室為填補編制外合同以下空缺，經二零一三年四

月十日第十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件

及有限制的方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的

規定，投考人臨時名單已張貼在新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七

樓檢察長辦公室人事財政廳內以供查閱：

第一職階首席技術員一缺；

第一職階一等技術員一缺。

Nos termos do artigo 30.º do Regulamento Administrativo 
n.º 30/2004, os candidatos aprovados no concurso são admiti-
dos ao curso de formação segundo a ordenação da respectiva 
lista de classificação final e de acordo com o número de for-
mandos a admitir ao curso indicado no aviso de abertura.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publi-
cação.

Nos termos do n.º 4 do artigo 29.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 30/2004, são divulgados a data e hora do início do 
curso de formação e o local de apresentação dos formandos. 
Os candidatos admitidos ao curso de formação para acesso 
à categoria de escrivão do Ministério Público adjunto devem 
apresentar-se na hora abaixo indicada:

Data: 4 de Junho de 2013;

Hora: 17,30 horas;

Local de apresentação: Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 
Edf. Banco Luso Internacional, 10.º andar, Centro de Forma-
ção Jurídica e Judiciária, Macau.

(A lista de classificação final acima mencionada foi homologada 

por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 25 de Abril de 2013).

Gabinete do Procurador, aos 23 de Abril de 2013.

O Júri:

Presidente: Cheng Lap Fok, Procurador-adjunto.

Vogais efectivas: Mei Fan Chan da Costa Roque, delegada do 
Procurador; e

Cheang Hang Chip, chefe-adjunta do Gabinete.

(Custo desta publicação $ 2 140,00)

Anúncio

Tendo em conta que o anúncio de abertura dos concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores contratados além do quadro do Gabinete do Procura-
dor para o preenchimento dos lugares abaixo mencionados se 
encontram no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.o 15, II Série, de 10 de Abril de 2013, nos 
termos do n.o 3 do artigo 18.o do Regulamento Administrativo 
n.o 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», informa-
-se que a respectiva lista provisória dos candidatos admitidos 
se encontra afixada, e pode ser consultada no Departamento 
de Gestão Pessoal e Financeira do Gabinete do Procurador, 
sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, NAPE, Edifício 
Dynasty Plaza, 7.º andar:

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão; e

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão.
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根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該名單被視為

確定名單。

二零一三年四月三十日於檢察長辦公室

辦公室主任 黎建恩

（是項刊登費用為 $1,194.00）

澳 門 特 別 行 政 區 政 府 

政 策 研 究 室

名 單

政策研究室為填補編制外合同人員高級技術員職程第一

職階顧問高級技術員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普

通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一三年二月二十日第八期

《澳門特別行政區公報》第二組內。准考人成績名單如下：

合格准考人： 分

連信森 ............................................................................. 79.94

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計算十個工作日內提起訴願。

 （經行政長官於二零一三年四月二十九日的批示確認）

 二零一三年四月十七日於澳門特別行政區政府政策研究室

典試委員會：

主席：政策研究室調研員 許燕華

正選委員：政策研究室顧問高級技術員 李世恆

     港務局顧問高級技術員 岑健龍

（是項刊登費用為 $1,224.00）

政策研究室為填補編制外合同人員高級技術員職程第一

職階一等高級技術員二缺，以審查文件及有限制的方式進行普

通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一三年二月二十日第八期

《澳門特別行政區公報》第二組內。准考人成績名單如下：

合格准考人 分

1.º 沈敏路 ........................................................................ 78.25

2.º 楊文昌 ........................................................................ 77.25

As presentes listas são consideradas definitivas, nos termos 
do n.o 5 do artigo 18.o do supracitado regulamento administra-
tivo.

Gabinete do Procurador, aos 30 de Abril de 2013.

O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

GABINETE DE ESTUDO DAS POLÍTICAS DO 

GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE MACAU

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, do trabalhador contra-
tado além do quadro do Gabinete de Estudo das Políticas (GEP), 
cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, 
de 20 de Fevereiro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lin Son Sam ......................................................................... 79,94

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista 
no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 29 

de Abril de 2013).

Gabinete de Estudo das Políticas, aos 17 de Abril de 2013.

O Júri:

Presidente: Hoi In Va, pesquisadora do GEP.

Vogais efectivos: Lei Sai Hang, técnico superior assessor do 
GEP; e 

Sam Kin Long, técnico superior assessor da CP.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior dos trabalhadores contratados além do quadro 
do Gabinete de Estudo das Políticas (GEP), cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 20 de Feve-
reiro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Sam, Man Lou ...............................................................  78,25

2.º Ieong, Man Cheong ......................................................  77,25
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根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政長官於二零一三年四月二十九日的批示確認）

二零一三年四月十七日於澳門特別行政區政府政策研究室

典試委員會：

主席：政策研究室調研員 　許燕華

正選委員：政策研究室首席高級技術員　黎輝博

  財政局顧問高級技術員   徐巧恩

（是項刊登費用為 $1,224.00)

存 款 保 障 基 金

 
通  告

二零一二年度報告書

目 錄

1. 2012年度活動報告

2. 2012年度管理帳目——解釋沒有帳目的理由 

3. 監察委員會的意見

––––––––––

存款保障基金

二零一二年度報告書

1. 2012年度活動報告

為加強存款人的保障，澳門特區政府考慮到澳門的實際情

況和鄰近地區存款保障制度的最新發展與安排，參考巴塞爾委

員會及國際存款保障機構協會訂立的《有效存款保障制度核心

原則》，制定及頒布了第9/2012號法律、第23/2012號行政法規

以及第24/2012號行政法規，透過存款保障基金（“存保基金”）

的設立，在澳門特區長期實施存款保障制度（“存保制度”），為

存款人在同一參加機構的所有幣種的存款，提供限額為澳門幣

500,000元的保障。根據上述法律的相關規定，除離岸銀行外，

所有澳門銀行機構以及郵政儲金局必須參加存保制度，成為參

加機構。

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publica-
ção.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 29 

de Abril de 2013).

Gabinete de Estudo das Políticas, aos 17 de Abril de 2013.

O Júri:

Presidente: Hoi In Va, pesquisadora do GEP. 

Vogais efectivos: Lai Fai Pok, técnico superior principal do 
GEP; e 

Chui How Yan, técnica superior assessora da DSF.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

Aviso

Relatório anual do exercício de 2012

Índice

1. Relatório de actividades de 2012

2. Contas de gerência de 2012 – Justificação para a sua ine-
xistência

3. Parecer da Comissão de Fiscalização 

––––––––––

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

Relatório anual do exercício de 2012

1. Relatório de actividades de 2012

Com vista a reforçar a confiança dos depositantes, o Gover-
no da Região Administrativa Especial de Macau promulgou 
a Lei n.º 9/2012, o Regulamento Administrativo n.º 23/2012 
e o Regulamento Administrativo n.º 24/2012, com referência 
aos «Princípios Essenciais para os Sistemas de Seguro de De-
pósitos Eficazes», estabelecidos pelo Comité de Basileia para 
a Supervisão Bancária e pela «Associação Internacional dos 
Seguradores de Depósitos» e em conformidade com a situação 
concreta e o actual desenvolvimento e tratamento do regime 
de garantia de depósitos das jurisdições vizinhas. Com a cria-
ção do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), foi implemen-
tado em Macau o Regime de Garantia de Depósitos, a longo 
prazo, fornecendo aos depositantes uma garantia para todos os 
depósitos, denominados em quaisquer moedas, com o limite 
máximo de compensação de $ 500 000,00 no mesmo banco. 
Em conformidade com as disposições da lei acima, todas as 
entidades bancárias e a Caixa Económica Postal, excluindo os 
bancos «offshore», devem participar no Regime de Garantia 
de Depósitos, como entidades participantes.
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存保基金於2012年10月7日正式成立，並由金融管理局提供

技術和行政輔助。在開始運作不足三個月的首年，存保基金在澳

門金融管理局的協助下，逐步確立了內部行政管理的程序與安

排，為存保制度的有效實施作出了必要的準備，主要包括制定了

相關會計制度以及資金投資管理的細節安排、編製了明年的預

算與活動計劃、開展了關於銀行履行提供重要資訊法定要求的

相關研究等。與此同時，為有效發揮存保制度作為金融安全網的

重要構成，存保基金透過與澳門銀行公會的協作，於年內開展了

有關宣傳推廣的相關工作，以加强及促進公眾對存保制度的認

識，並建立存款人對存保制度的信心。另一方面，還透過金融管

理局的網站上載了相關法律法規供公眾瀏覽，並依照法律的相

關規定公布了參加機構的名單，方便查閱。

存保基金將在金融管理局的協助及銀行界的配合支持下，

嚴格依照有關法律法規的相關規定，確保存保制度的有效實施，

妥善為存款人提供法定的存款保障。除了日常的行政與管理，包

括按照既定的投資策略管理存保基金資金外，存保基金將繼續

著力於有關制度的確立與建設，一方面為收取參加機構供款作準

備，制定繳納年度供款及補充供款的程序與規則，包括編製電子

申報表、建立計算供款的電子系統等，另一方面則開展有關建立

“計算及發放補償系統”的研究工作，包括設計系統的架構及計

算補償的操作程序、制定規範參加機構維持及提供適當資料的

規定等。與此同時，亦會繼續跟進相關的宣傳與推廣，包括與澳

門銀行公會合作，透過參加機構的分行網絡派發宣傳單張和張

貼宣傳海報，借助銀行與客戶的通信往來進行適當推廣，並建立

電子通訊渠道讓公眾查詢相關資訊。在對外交流與合作方面，將

開始研究申請加入“國際存款保險機構協會”所須要求及對相關

申請作準備。

2. 2012年度管理帳目——解釋沒有帳目的理由

2012年，由於存保基金沒有任何關於收益和支出的會計紀

錄，客觀上根本無法提交財務報表，故應就情況作出解釋。

O FGD foi criado em 7 de Outubro de 2012 e é apoiado 
técnica e administrativamente pela Autoridade Monetária de 
Macau. No primeiro ano, com apenas três meses de funciona-
mento, sob o apoio da Autoridade Monetária de Macau, foram 
determinados, de forma gradual, os procedimentos e tratada 
pela gestão e administração interna do FGD, a preparação dos 
elementos necessários a uma eficaz concretização do sistema 
de garantia de depósitos, entre os quais se destacam o esta-
belecimento do regime contabilístico, a gestão das aplicações 
financeiras dos fundos, a elaboração do orçamento e do plano 
de actividades para o próximo ano, o desenvolvimento de estu-
dos referentes ao cumprimento dos requisitos legais sobre for-
necimento de informações relevantes pelos bancos, etc. Parale-
lamente, com o objectivo de fomentar o regime de garantia de 
depósitos, como parte na rede de segurança financeira, o FGD, 
em colaboração com a Associação dos Bancos de Macau, ini-
ciou trabalhos respeitantes à sua divulgação e promoção para 
reforçar e impulsionar, junto do público, os conhecimentos so-
bre o seu Regime, assim criando nos seus depositantes a neces-
sária confiança neste Regime de Garantia de Depósitos. Por 
outro lado, foram colocadas na página electrónica da Autorida-
de Monetária de Macau as respectivas disposições legais para 
pesquisa do público, bem como publicada a lista das entidades 
participantes, em conformidade com o legalmente disposto, 
para conhecimento do mesmo.

Contando com o apoio da Autoridade Monetária de Macau 
e a assistência do sector bancário, o FGD implementará efi-
cazmente o Regime de Garantia de Depósitos, garantindo aos 
depositantes o rigoroso cumprimento das respectivas normas 
legais. Para além da administração e gestão diária, incluindo 
a gestão dos fundos do FGD, de acordo com as políticas de 
investimentos estipuladas, o FGD continuará o reforço do 
respectivo regime. Por um lado, preparar-se-á para cobrar as 
contribuições das entidades participantes e estabelecerá os 
procedimentos e as regras respeitantes às contribuições anuais 
e suplementares, incluindo a elaboração de formulários elec-
trónicos e a criação do sistema electrónico de cálculo das con-
tribuições, etc. Por outro lado, serão iniciados estudos sobre o 
«sistema de cálculo e concessão de compensação», incluindo 
o desenho da estrutura do sistema e dos procedimentos das 
operações de cálculo das compensações, bem como a regula-
rização da manutenção e fornecimento de informações apro-
priadas por parte das entidades participantes. Paralelamente, 
o FGD acompanhará as acções de distribuição de folhetos e 
cartazes de promoção às agências das entidades participantes  
de promoção a efectuar pelos bancos através de expediente a 
trocar com os seus clientes e da criação de meios informáticos 
para consulta do público, em colaboração com a Associação 
dos Bancos de Macau. No que toca à promoção externa e co-
operação, iniciará estudos sobre os requisitos para adição na 
«Associação Internacional dos Seguradores de Depósitos».

2. Contas de Gerência de 2012 — Justificação para a sua ine-
xistência

No ano de 2012, o FGD não efectuou nenhum registo conta-
bilístico em termos de proveitos ou custos, consequentemente, 
verifica-se uma impossibilidade objectiva de apresentar quais-
quer demonstrações financeiras, devendo-se indicar a respecti-
va justificação. 
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事實上，由於“存保基金2013年度收益與費用預算”（見附

件副本）最近才透過第17/2012號法律而獲核准（該法律自2013

年1月1日起生效），因此，第9/2012號法律第二十二條規定金額

為澳門幣一億五仟萬元的初始撥款將會在2013年度內執行。

另外，在支出方面，列於本報告書第1點之各項活動也沒有

產生任何財政變動。

因此，存保基金草擬了許可存保基金採用特別會計制度的

行政長官批示草案［並已（透過三月十九日第50/2013號行政長

官批示）在本年公佈］以及存保基金專用帳目格式。

存款保障基金監察委員會就基金2012年度報告書發表的意見 

經十一月五日第304/2012號行政長官批示（該批示刋登於

二零一二年十一月七日第四十五期《澳門特別行政區公報》第二

組）委任的存款保障基金（簡稱存保基金）監察委員會，在行使

第24/2012號行政法規第十九條（四）項賦予的權限時，必須根

據上述法規第十條的規定，就存保基金的2012年度活動報告及

管理帳目發出意見書，有關文件均須在《澳門特別行政區公報》

公佈。 

存保基金行政管理委員會根據第24/2012號行政法規第十五

條第一款（二）項的規定，為剛剛創立不久，並於2012年10月7日

開始投入運作的存保基金，編製2012年度活動報告和解釋沒有

2012年度財務報表的理由，經存保基金監察委員會透過2013年

3月28日會議審議上述文件後，委員會對文件內容發表了贊同意

見。 

二零一三年三月二十八日於澳門 

主席：歐安利

委員：林品莊 

委員：郭忠漢 

De facto, a dotação inicial do Governo da RAEM de 
$ 150 000 000,00 (cento e cinquenta milhões de patacas), 
prevista no artigo 22.º da Lei n.º 9/2012, será concretizada 
no decurso do ano de 2013, tendo em atenção que o «Orça-
mento de rendimentos e gastos para 2013 do FGD» (cópia 
em anexo) foi aprovado, recentemente, pela Lei n.º 17/2012, 
a qual entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2013.

Por outro lado, no capítulo dos custos, as acções descritas no 
ponto 1. deste relatório não tiveram ainda qualquer repercus-
são financeira. 

Foram, entretanto, elaborados o projecto de despacho do 
Chefe do Executivo a autorizar a adopção pelo FGD do regime 
contabilístico especial [o qual foi já publicado em 2013 (Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 50/2013, de 19 de Março)] e o 
plano de contas privativo do FGD.

Parecer da Comissão de Fiscalização do Fundo de Garantia 

de Depósitos sobre o relatório anual (2012) desta entidade 

No exercício da competência conferida pela alínea 4) do ar-
tigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 24/2012, a Comis-
são de Fiscalização do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), 
nomeada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 304/2012, 
de 5 de Novembro (publicado no Boletim Oficial da RAEM  
n.º 45/2012, II Série, de 7 de Novembro de 2012), deve emitir 
parecer sobre o relatório de actividades e contas de gerência 
do FGD referentes ao ano de 2012, os quais são publicados no 
Boletim Oficial da RAEM, por força do estabelecido no artigo 
10.º do diploma supramencionado. 

O Conselho Administrativo do FGD, ao abrigo do constante 
na alínea 2) do n.º 1 do artigo 15.º do referido Regulamento 
Administrativo n.º 24/2012, elaborou o relatório das activida-
des desenvolvidas em 2012, pela novel entidade, criada a partir 
do dia 7 de Outubro desse ano e apresenta a justificação para 
a inexistência das demonstrações financeiras do FGD para o 
exercício de 2012, documentos esses que, após a sua aprecia-
ção, em reunião realizada no dia 28 de Março de 2013, mere-
cem o parecer favorável da Comissão de Fiscalização do FGD. 

Macau, aos 28 de Março de 2013. 

Presidente: Leonel Alberto Alves.

Vogais: Lam Bun Jong; e

Kuok Chong Hon.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website dos 
SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado aos trabalhadores dos SAFP, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de técnico superior assessor, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, provido em regime de 
contrato além do quadro do pessoal dos SAFP, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 24 de Abril de 2013.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 950,00) 

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, 
n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado 
na internet dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
dos SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de dois lugares de letrado as-
sessor, 1.º escalão, da carreira de letrado do quadro de pessoal 
dos SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação de candi-
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 24 de Abril de 2013.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 852,00) 

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edi-
fício Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website 
dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores dos SAFP, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 

行 政 公 職 局

公 告

為填補經由行政公職局以編制外合同任用的高級技術員職

程第一職階顧問高級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》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，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大

樓二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公

佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個

辦公日起計十天內作出。

二零一三年四月二十四日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $950.00）

為填補行政公職局人員編制內文案職程第一職階顧問文案

兩缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》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，以有限

制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在水

坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職局之行政及

財政處內，並於本局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別

行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年四月二十四日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補經由行政公職局以編制外合同任用的高級技術員

職程第一職階首席高級技術員（資訊範疇）一缺，現根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》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，以有限制及審查
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文件方式進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在水坑尾街

一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職局之行政及財政

處內，並於本局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行

政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年四月二十四日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $950.00）

為填補經由行政公職局以編制外合同任用的技術員職程第

一職階首席技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職

程制度》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，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，

有關開考通告正張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓

二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公佈，

報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公

日起計十天內作出。

二零一三年四月二十四日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $881.00）

身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階首席技術輔導員二缺，經於二零一三年三月六日第十期

《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件審閱、有限制的方式

進行普通晉級開考的開考通告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 陳廣浩 ........................................................................ 81.94

2.º 劉可怡 ........................................................................ 78.56

dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de um lugar de técnico superior principal, 
1.º escalão, área de informática, da carreira de técnico superior, 
provido em regime de contrato além do quadro do pessoal dos 
SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação de candidatu-
ras, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 24 de Abril de 2013.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 950,00) 

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, 
n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado 
no website dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
dos SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de um lugar de técnico prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido em regime de 
contrato além do quadro do pessoal dos SAFP, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 24 de Abril de 2013.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 881,00) 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do 
quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Identificação 
(DSI), cujo anúncio do aviso foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 6 
de Março de 2013: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Kuong Hou ......................................................... 81,94

2.º Lau Ho I ........................................................................ 78,56 
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按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公布之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年四月二十二日行政法務司司長的批示確認）

二零一三年四月十七日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰

正選委員：身份證明局首席技術員 謝綺雯

  港務局特級技術輔導員 吳兆蓮

（是項刊登費用為 $1,429.00）

公 告

為填補經由身份證明局以編制外合同任用的技術輔導員職

程第一職階首席技術輔導員一缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》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，以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考，有關開考通告已張貼在澳門南灣大馬路762-804號中華廣

場二十字樓身份證明局之行政暨財政處，並於本局網頁及行政公

職局網頁內公布。報考申請應自緊接本公告於《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年四月二十九日於身份證明局

局長 黎英杰

（是項刊登費用為 $1,018.00）

印 務 局

公 告

印務局為填補以下編制外合同人員空缺，現根據第14/2009

號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação. 

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

Administração e Justiça, de 22 de Abril de 2013). 

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 17 de Abril de 
2013. 

O Júri: 

Presidente: Tong Wai Kit, chefe de divisão da DSI.

Vogais suplentes: Che I Man, técnica principal da DSI; e

Ng Sio Lin, adjunto-técnico especialista da Capitania dos Por-

tos.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Identifica-
ção (DSI), sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edi-
fício China Plaza, 20.º andar, e publicado na internet da DSI e 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores da DSI, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de 
contrato além do quadro do pessoal da DSI, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 29 de Abril de 
2013.

O Director dos Serviços, Lai Ieng Kit.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

IMPRENSA OFICIAL

Anúncio

Informa-se que se encontram afixados, na Imprensa Oficial 
(IO), sita na Rua da Imprensa Nacional, s/n, e publicados na 
internet da IO e da Direcção dos Serviços de Administração e 
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的招聘、甄選及晉級培訓》規定，以文件審閱及有限制方式，為

印務局之公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在

官印局街印務局內，並於印務局網頁及行政公職局網頁內公佈，

而遞交報考申請表之期限為十日，自本公告公佈在《澳門特別行

政區公報》後的第一個工作日起計算：

第一職階一等高級技術員一缺；

第一職階首席照相排版系統操作員兩缺；

第一職階一等照相排版系統操作員一缺。

二零一三年五月二日於印務局

局長 杜志文

  

民 政 總 署

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》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，並按照

二零一三年四月二十六日管理委員會會議所作之決議，現以審查

文件方式進行限制性普通晉級開考，為填補民政總署人員編制

內的行政技術助理員職程第一職階首席特級行政技術助理員一

缺。

上述之開考通告張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方

中心M字樓行政輔助部的佈告欄及在本署之內聯網、外聯網及

行政公職局網頁內公佈，有關投考人之申請應自本公告在《澳門

特別行政區公報》刊登後第一個工作日起計的十天內遞交。

二零一三年四月二十九日於民政總署

管理委員會主席 譚偉文

（是項刊登費用為 $1,263.00）

Função Pública, os avisos referentes à abertura dos concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores da IO, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos» com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, tendo em vista o preenchi-
mento dos seguintes lugares contratados além do quadro:

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

Dois lugares de operador de sistemas de fotocomposição 
principal, 1.º escalão;

Um lugar de operador de sistemas de fotocomposição de 1.ª 
classe, 1.º escalão.

Imprensa Oficial, aos 2 de Maio de 2013.

O Administrador, Tou Chi Man.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncios

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Adminis-
tração na sessão realizada no dia 26 de Abril de 2013, se acha 
aberto o concurso comum, de acesso, documental, condicionado 
aos trabalhadores do Instituto para os Assuntos Cívicos e Muni-
cipais (IACM), nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», para o preenchimento de um lugar de assistente técni-
co administrativo especialista principal, 1.º escalão, da carreira 
de assistente técnico administrativo do quadro de pessoal do 
IACM.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado nos Serviços de Apoio Administrativo 
do IACM, sitos na Calçada do Tronco Velho, n.º 14, Edifício 
Centro Oriental, «M», em Macau, bem como publicado na in-
tranet e internet do IACM e internet dos SAFP, cujo prazo de 
apresentação das candidaturas, é de dez dias, contados a partir 
do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 29 de 
Abril de 2013.

O Presidente do Conselho de Administração, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)
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澳門文化中心空調系統改善工程

公開招標競投

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：澳門新口岸冼星海大馬路澳門文化中心。

3. 承攬工程目的：改善文化中心空調系統。

4. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

5. 臨時擔保：澳門幣柒萬捌仟圓正（$78,000.00），以現金存

款或以法定銀行擔保或保險擔保提供。

6. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五。

7. 底價：不設底價。

8. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

9. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，民政總署

大樓，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一三年六月三日下午五時正（標書須

以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製）。

10. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓（民署培訓中

心）。

日期及時間：二零一三年六月四日上午十時。

為了第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

11. 查閱案卷及取得副本之地點，日期及時間：

有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公

告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路

南通商業大廈十八字樓民政總署建築及設備部查閱。

有興趣者亦可於二零一三年五月二十三日下午五時前，在

上述地點取得招標案卷副本，每份為澳門幣壹佰元正（按照第

74/99/M號法令第五十二條第三款的規定）。

12. 工期：此工程之工期不得超過180天。

Concurso público da empreitada de «Beneficiação do sistema de 

ar condicionado do Centro Cultural de Macau» 

1. Modalidade do concurso: concurso público. 

2. Local de execução da obra: Avenida Xian Xing Hai s/n, 
Nape-Macau. 

3. Objecto da empreitada: beneficiação do sistema de ar con-
dicionado do Centro Cultural de Macau. 

4. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de noventa dias, a contar da data do acto público 
do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do 
concurso. 

5. Caução provisória: $ 78 000,00 (setenta e oito mil patacas) 
e pode ser prestada por depósito em dinheiro, por garantia ban-
cária ou por seguro-caução aprovado nos termos legais. 

6. Caução definitiva: a caução definitiva é de 5% do preço to-
tal da adjudicação. 

7. Preço base: não há. 

8. Condições de admissão: inscrição na DSSOPT na modali-
dade de execução de obras. 

9. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: 

Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM, sito na Av. de Al-
meida Ribeiro, n.º 163-r/c, Edifício-Sede do IACM, até às 17,00 
horas do dia 3 de Junho de 2013 (a proposta deve ser redigida 
numa das línguas oficiais da RAEM). 

10. Local, dia e hora do acto público: 

Divisão de Formação e Documentação do IACM, sita na Ave-
nida da Praia Grande, n.º 804, Edifício China Plaza 6.º andar, no 
dia 4 de Junho de 2013, pelas 10,00 horas. 

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar presen-
tes no acto público de abertura de propostas para os efeitos pre-
vistos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclare-
cer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados 
no concurso. 

11. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
cópia: 

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso e 
outros documentos complementares podem ser examinados, nos 
Serviços de Construcão de Equipamentos Urbanos do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais, sitos na Av. da Praia 
Grande, Edifício Nam Tung, 18.º andar, Macau, durante as horas 
de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até ao dia 
e hora do acto público do concurso. 

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 23 de Maio de 2013, cópias do processo do concur-
so ao preço de $ 100,00 (cem patacas) por exemplar, ao abrigo 
do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M. 

12. Prazo de execução da obra: 

O prazo de execução não poderá ser superior a cento e oiten-
ta dias, contados a partir da data de consignação dos trabalhos. 
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13. 標書評核標準及其所佔之比重：

——工程總造價及各項單價 ......................................... 70%；

——設備及材料之質量 ................................................. 10%；

——施工方案及工期 .................................................... 10%；

——同類型工程之經驗及質量 ....................................... 5%；

——僱用本地勞工比例 .................................................  5%。

14. 附加的說明文件：由二零一三年五月二十三日至截標日

止，投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十八字樓民政

總署建築及設備部，以了解有否附加之說明文件。

  二零一三年四月二十九日於民政總署

管理委員會副主席 羅永德

  （是項刊登費用為 $3,129.00）

退  休  基  金  會

三十日告示

茲公佈，海關第四職階關員鄺永亮之遺孀尚佩珊及女兒鄺

鈞浠及鄺文浠現向本退休基金會申請遺屬撫卹金；如有人士認

為具權利領取該項撫卹金，應自本告示刊登於《澳門特別行政區

公報》之日起計三十日內，向本會申請應有之權益。如於上述期

限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零一三年四月二十六日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $822.00）

經 濟 局

名 單

經濟局為填補以編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階一等高級技術員三缺，經於二零一三年二月二十七日第九期

13. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores 
de ponderação: 

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários: 70%; 

— Qualidade do equipamento e material: 10%; 

— Plano e prazo de execução: 10%; 

— Experiência em obras semelhantes e sua qualidade: 5%; 

— Contratação de recursos humanos locais: 5%; 

14. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes deverão comparecer nos Serviços de Cons-
trução de Equipamentos Urbanos do Instituto para os Assuns-
tos Cívicos e Municipais, sitos na Av. da Praia Grande, Edifício 
Nam Tung, 18.º andar, Macau, a partir de 23 de Maio de 2013, 
inclusive, e até à data limite para entrega das propostas, para 
tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais. 

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 29 de 
Abril de 2013. 

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Lo Veng 
Tak.

(Custo desta publicação $ 3 129,00) 

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Seong Pui San, Kuong Kuan Hei e 
Kuong Man Hei, viúva e filhas de Kuong Weng Leong, que foi 
verificador alfandegário, 4.º escalão, dos Serviços de Alfândega, 
requerido a pensão de sobrevivência deixada pelo mesmo, de-
vem todos os que se julgam com direito à percepção da mesma 
pensão, requerer a este Fundo de Pensões, no prazo de trinta 
dias, a contar da data da publicação do presente édito no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a fim 
de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugna-
ção será resolvida a pretensão das requerentes, findo que seja 
esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 26 de Abril de 2013.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 822,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
três lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
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《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行限制

性普通晉級開考的招考公告。現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第五款的規定，公

佈最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 林暉 ............................................................................ 82.13

2.º 陳麗敏 ........................................................................ 80.38

3.º 周慧珊 ........................................................................ 79.50

按照上述行政法規第二十八條的規定，投考人可自本名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年四月十七日經濟財政司司長的批示認可）

二零一三年四月二十五日於經濟局

 典試委員會：

主席：經濟局首席顧問高級技術員 譚志權

正選委員：經濟局首席顧問高級技術員 陳偉倫

  電信管理局一等高級技術員 徐芬

（是項刊登費用為 $1,537.00）

經濟局為填補人員編制內翻譯員職程第一職階二等翻譯員

（中葡翻譯）一缺，經於二零一三年一月九日第二期《澳門特別

行政區公報》第二組公佈以考核方式進行普通對外入職開考的

通告。現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

名次 姓名 最後成績

1.º 何碧婷 .................................................................63.46

2.º 梁仲佳 .................................................................62.83 

3.º Alice Batalha ....................................................62.00 

4.º 周志銘 .................................................................57.18 

5.º 吳俊建 .................................................................53.33 

6.º 余致文 .................................................................52.34 

7.º 陳沛強 .................................................................52.04 

8.º 余意婷 .................................................................51.57

reira de técnico superior, providos em regime de contrato além 
do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Economia, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Feverei-
ro de 2013, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):

Candidatos aprovados: valores

1.º Lam Fai .......................................................................... 82,13

2.º Chan Lai Man................................................................ 80,38

3.º Chao Wai San ................................................................ 79,50

Nos termos do artigo 28.º do supracitado regulamento admi-
nistrativo, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 
prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 17 de Abril de 2013).

Direcção dos Serviços de Economia, aos 25 de Abril de 2013.

O Júri:

Presidente: Tam Chi Kin, técnico superior assessor principal 
da DSE.

Vogais efectivos: Chan Vai Lon, técnico superior assessor prin-
cipal da DSE; e

Choi Fan, técnica superior de 1.ª classe da DSRT.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, 
área de interpretação e tradução — línguas chinesa e portu-
guesa, da carreira de intérprete-tradutor do quadro de pessoal  
da Direcção dos Serviços de Economia, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 2, II Série, de 9 de Janeiro de 2013:

Candidatos aprovados:

Lugar
 

Nome
 Pontuação 

  final

1.º Ho Pek Teng ........................................................ 63,46

2.º Leong Chong Kai ............................................... 62,83 

3.º Alice Batalha ......................................................  62,00 

4.º Chao Chi Meng ................................................... 57,18 

5.º Ng Chon Kin ....................................................... 53,33 

6.º U Chi Man ........................................................... 52,34 

7.º Chan Pui Keong ................................................. 52,04 

8.º U I Teng ............................................................... 51,57
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備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

因缺席知識考試被除名之投考人：四名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定： 

因知識考試得分低於五十分被淘汰之投考人：十名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上

訴。

（經二零一三年四月二十四日經濟財政司司長的批示確認）

二零一三年四月三十日於經濟局

典試委員會：

主席：副局長 戴建業

正選委員：知識產權廳廳長 鄭曉敏

 顧問翻譯員 柯麗霞

（是項刊登費用為 $2,251.00）

統  計  暨  普  查  局

公 告

統計暨普查局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》規定，以文件審閱及有限制方式，為統計

暨普查局之公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼

在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七樓統計暨普查局內，並

於統計暨普查局網頁及行政公職局網頁內公佈，而遞交報考申

請表之期限為十日，自本公告公佈在《澳門特別行政區公報》後

的第一個工作日起計算：

1.  確定委任人員空缺：

高級技術員組別之第一職階首席顧問高級技術員（資訊範

疇）二缺。

Observações:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):

Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: qua-
tro candidatos;

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):

Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos: dez candidatos.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, para a entidade 
que autorizou a abertura do concurso.      

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

Economia e Finanças, de 24 de Abril de 2013).

Direcção dos Serviços de Economia, aos 30 de Abril de 2013.

O Júri:

Presidente: Tai Kin Ip, subdirector. 

Vogais efectivas: Cheang Hio Man, chefe do Departamento 
da Propriedade Intelectual; e

Ho César Lai Ha, intérprete-tradutora assessora. 

(Custo desta publicação $ 2 251,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncio

Informa-se que se encontram afixados, na Direcção dos 
Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º 
andar, e publicados na internet da DSEC e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, os avisos referentes 
à abertura dos concursos comuns, de acesso, documentais, con-
dicionados aos trabalhadores da DSEC, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, tendo em 
vista o preenchimento dos seguintes lugares:

1. Lugares dos trabalhadores de nomeação definitiva:

Dois lugares de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
área de informática, do grupo de pessoal técnico superior.
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2. 編制外合同人員空缺：

高級技術員組別之第一職階首席高級技術員（資訊範疇）一

缺；

技術輔助人員組別之第一職階一等普查暨調查員二缺。

二零一三年四月二十六日於統計暨普查局

代局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,390.00）

勞 工 事 務 局

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為編制外合同任用的人員

進行高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺的限制性晉

級普通開考公告已於二零一三年四月三日在《澳門特別行政區公

報》第十四期第二組內公佈，現根據八月八日第23/2011號行政

法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三

款規定，把投考人臨時名單張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-

279號先進廣場大廈二樓本局行政財政處及上載本局內聯網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一三年四月二十九日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,087.00）

博 彩 監 察 協 調 局

公 告

茲通知根據第14/2009號法律規範的《公務人員職程制度》

及第23/2011號行政法規的規定，現通過以限制性及審查文件

方式為博彩監察協調局之編制外合同人員進行以下普通晉級開

考：

第一職階首席特級督察二缺；

2. Lugares dos trabalhadores contratados além do quadro:

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, área de 
informática, do grupo de pessoal técnico superior;

Dois lugares de agente de censos e inquéritos de 1.ª classe, 1.º 
escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 26 de Abril 
de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 390,00) 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), de 8 de Agosto, se encontra afixada, na Di-
visão Administrativa e Financeira desta Direcção dos Serviços, 
sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, 
Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem como publi-
cada na intranet destes Serviços, a lista provisória do candidato 
ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de um lugar de técnico superior principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior para o pessoal contrata-
do além do quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II 
Série, de 3 de Abril de 2013.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 29 de 
Abril de 2013. 

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 087,00) 

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os seguintes concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores contratados além do quadro da Direcção de Inspecção 
e Coordenação de Jogos, nos termos definidos no Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos, es-
tipulados pela Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011:

Dois lugares de inspector especialista principal, 1.º escalão;
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第一職階特級督察十二缺；及

第一職階首席行政技術助理員壹缺。

再通知上述開考之通告已張貼在南灣大馬路762-804號中華

廣場二十一字樓本局行政財政處之告示板以及本局網頁及行政

公職局網頁以供查閱。報考申請應自本公告刊登於《澳門特別行

政區公報》之日緊接第一個辦公日起計十天內遞交。

二零一三年五月二日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $1,361.00）

消 費 者 委 員 會

通 告

第CC/CE/2013/170號批示

根據六月十二日第4/95/M號法律第十一條第一款e）及g）項

的規定及二零一零年二月九日第6/2010號和二零一三年四月十六

日第14/2013號消費者委員會執行委員會作出之決議，本人決定：

一、將以下權限授予及轉授予職務主管易惠儀、消費爭議仲

裁中心主任歐永棠，或其合法代任人：

（一）批准就其管轄範圍之存檔文件提供資訊、進行查閱或

發出證明，但法律另有規定者除外；

（二）對卷宗之組成及跟進作出決定及簽署一般往來文

書。

二、以上授予的簽署權不包括發往澳門特別行政區內外之所

有政府公共實體的公函或文書。

三、本授權及轉授權不妨礙收回權與監管權。

四、對行使本授權及轉授權而作出的行為，得提起必要訴

願。

五、本批示自公布日起生效。

Doze lugares de inspector especialista, 1.º escalão; e

Um lugar de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados no quadro de anúncio da Divisão 
Administrativa e Financeira da DICJ, sita na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 21.º andar, bem 
como nos sítios da internet destes Serviços e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, e que o prazo 
para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 2 de 
Maio de 2013.

 O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $1 361,00)

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Aviso

Despacho n.º CC/CE/2013/170

Nos termos das alíneas e) e g) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei 
n.º 4/95/M, de 12 de Junho, e de acordo com as deliberações 
n.º 6/2010, de 9 de Fevereiro de 2010, e n.º 14/2013, de 16 de 
Abril de 2013, proferidas pela Comissão Executiva do Conselho 
de Consumidores, determino:

1. É delegada e subdelegada na chefe funcional, Iek Wai I, e 
no director do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, 
Ao Weng Tong, ou seu substituto legal, a competência para pra-
ticar os seguintes actos:

1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões 
de documentos arquivados no seu âmbito de competência, com 
exclusão dos excepcionados por lei:

2) Decidir sobre a instrução e acompanhamento dos proces-
sos e assinar o expediente geral.

2. A delegação de assinatura não abrange a de ofícios ou o 
expediente que deva ser endereçado a todas entidades públicas 
do governo da Região Administrativa Especial de Macau, nem 
a daquele dirigido a entidades e organismos exteriores à Região 
Administrativa Especial de Macau.

3. As presentes delegações e subdelegações são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

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

5. O presente despacho produz efeito a partir da data da sua 
publicação.
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二零一三年四月二十六日於消費者委員會

執行委員會主席 黃翰寧

（是項刊登費用為 $1,634.00）

人 力 資 源 辦 公 室

公 告

為填補經由人力資源辦公室以編制外合同任用的高級技術

員職程第一職階一等高級技術員壹缺，現根據第14/2009號法

律《公務人員職程制度》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，以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考，有關開考通告正張貼在澳門羅理基博士大馬路

614A-640號龍成大廈九樓本辦公室告示板，並於本辦公室網頁

及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政

區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年五月三日於人力資源辦公室  

主任 盧瑞冰

（是項刊登費用為 $1,057.00）

為填補經由人力資源辦公室以編制外合同任用的技術輔導

員職程第一職階一等技術輔導員壹缺，現根據第14/2009號法

律《公務人員職程制度》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，以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考，有關開考通告正張貼在澳門羅理基博士大馬路

614A-640號龍成大廈九樓本辦公室告示板，並於本辦公室網頁

及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政

區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年五月三日於人力資源辦公室  

主任 盧瑞冰

（是項刊登費用為 $881.00）

Conselho de Consumidores, aos 26 de Abril de 2013.

O Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, 
no Gabinete para os Recursos Humanos (GRH), sito na Av. 
do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.os 614A-640, Edif. Long Cheng, 
9.º andar, e publicado nas páginas electrónicas do GRH e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores do GRH, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, provido em regime 
de contrato além do quadro do pessoal do GRH, com o prazo 
de dez dias para a apresentação de candidaturas, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 3 de Maio de 2013. 

A Coordenadora do Gabinete, Lou Soi Peng.                                

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Torna-se público que se encontra afixado, para consulta, no 
Gabinete para os Recursos Humanos (GRH), sito na Av. do Dr. 
Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, Edif. Long Cheng, 9.º andar, e 
publicado nas páginas electrónicas do GRH e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores do GRH, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carrei-
ra de adjunto-técnico, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal do GRH, com o prazo de dez dias para a 
apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 3 de Maio de 2013. 

A Coordenadora do Gabinete, Lou Soi Peng.

(Custo desta publicação $ 881,00) 
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

為填補澳門保安部隊事務局文職人員編制內技術員職程

第一職階二等技術員（機械範疇）一缺，經於二零一二年十月

三十一日第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考

核方式進行普通對外入職開考的開考通告，現公佈成績名單如

下：

知識考試不合格而被淘汰的准考人： 

序號 姓名

  1. 陳震宇

  2. 陳劍南

  3. 蔡聰海

  4. 曹植培

  5. 馮志成

  6. Gracias Coelho Carlos Humberto

  7. 林建鵬

  8. 林健愉

  9. 龍善衡

10. 馬耀森

11. 伍仲昌

12. 吳以航

13. 吳蒨文

14. 顏清艾

缺席知識考試而被淘汰的准考人：

序號 姓名

  1. 陳志恆

  2. 陳德健

  3. 李家昌

  4. 梁梃熙

  5. 雷振宇

  6. 余業強

違反《考試指示》第五條而被淘汰的准考人：

序號 姓名

  1. 陳劍華

  2. 梁志光

  3. 梁智威

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de mecânica, da 
carreira de técnico do quadro do pessoal civil da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 44, II Série, de 31 de Outubro de 2012:

Candidatos excluídos por terem reprovado na prova de co-
nhecimentos:

N.º  Nome

1. Chan Chan U 

2. Chan Kim Nam

3. Choi Chong Hoi

4. Chou Chek Pui

5. Fong Chi Seng

6. Gracias Coelho Carlos Humberto

7. Lam Kin Pang

8. Lam Kin U

9. Long Sin Hang

10. Ma Yiu Sam

11. Ng Chong Cheong

12. Ng I Hong

13. Ng Sin Man

14. Ngan Cheng Ngai

Candidatos excluídos por terem faltado à prova de conheci-
mentos:

N.º  Nome

1. Chan Chi Hang

2. Chan Tak Kin

3. Lei Ka Cheong 

4. Leong Teng Hei

5. Loi Chan U

6. Yu Ip Keong

Candidatos excluídos por terem violado o disposto no n.º 5 
das instruções da prova:

N.º  Nome

1. Chan Kim Wa

2. Leong Chi Kuong

3. Leong Chi Wai
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序號 姓名

  4. 譚進星

  5. 王胤溪

違反《考試指示》第十條而被淘汰的准考人： 

姓名

鄭顯良

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公告在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日

內，向保安司司長提起上訴。

（經保安司司長於二零一三年四月二十九日批示確認）

二零一三年三月二十五日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：二等高級技術員 曾慶松

委員：特級技術員 馮嘉俊

   首席技術員 關雯菲

（是項刊登費用為 $3,197.00）

公 告

為填補澳門保安部隊事務局文職人員編制外合同行政技術

助理員職程第一職階二等行政技術助理員（電腦排版範疇）一

缺，經於二零一三年二月六日第六期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登通過考核方式進行普通對外入職開考的開考通告。現

根據第23/2011號行政法規第十九條第二款的規定公佈，投考人

確定名單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。該名單

亦已上載於本局網頁http://www.fsm.gov.mo。

二零一三年四月十七日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：副警務總長 李璧瑩

委員：警長 羅錫培

   首席特級資訊助理技術員 黃有明

（是項刊登費用為 $1,087.00）

N.º  Nome

4. Tam Chon Seng

5. Wong Ian Kai

Candidato excluído por ter violado o disposto no n.º 10 das 
instruções da prova:

 Nome

Cheang Hin Leong

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos  podem interpor recurso da presente 
lista no prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação 
do anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau para o Secretário para a Segurança.

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

Segurança, de 29 de Abril de 2013).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
25 de Março de 2013.

O Júri:

Presidente: Chang Heng Chong, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais: Fong Ka Chon, técnico especialista; e

Kwan Man Fei, técnica principal.

(Custo desta publicação $ 3 197,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
podendo ser consultada no local indicado e disponibilizada na 
página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo — a 
lista definitiva do candidato ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, área de tipografia informática, da carreira de assistente téc-
nico administrativo, em regime de contrato além do quadro do 
pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 6 de 
Fevereiro de 2013.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos 
17 de Abril de 2013.

O Júri:

Presidente: Lei Pek Ieng, subintendente da PSP.

Vogais: Lo Sec Pui, chefe da PSP; e

Vong Iau Meng, técnico auxiliar de informática especialista 
principal.

(Custo desta publicação $ 1 087,00) 
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根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現以

審查文件及有限制方式，為本局文職人員進行下列普通晉級開

考，以填補以下空缺：

編制外合同人員：

第一職階首席技術員（資訊範疇）一缺；

第一職階一等技術輔導員十四缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本公

告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十

日內遞交。

二零一三年四月三十日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $1,126,00）

治  安  警  察  局

通  告

按照保安司司長於二零一三年四月十一日所作之批示，由本

通告刊登於《澳門特別行政區公報》之翌日起計算十日內，開考

普通職程、音樂職程、機械職程及無線電職程之首席警員升級

課程之錄取考試，以填補編制內普通職程163個、音樂職程4個、

機械職程1個及無線電職程1個之空缺。

根據第81/2005號保安司司長批示，核准為首席警員錄取考

試而設的特定計算公式。為效力起見，根據現行《澳門保安部隊

軍事化人員通則》第一百六十七條一款之內容，有關列作是次投

考晉升課程而需評估的甄選因素，以二零一三年五月二十日為截

止計算日。

是次升級課程有效期為1年，自該課程完結公佈總成績日起

計算。

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais e condicionados ao pessoal civil da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011, para o preenchimento dos seguintes 
lugares:

Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, área de informáti-
ca; e

Catorze lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão.

Os respectivos avisos de abertura encontram-se disponíveis 
nas webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública, bem 
como afixados no átrio destes Serviços. O prazo para a apre-
sentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 30 de Abril de 2013. 

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

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Autorizado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Segurança, de 11 de Abril de 2013, encontra-se aberto o con-
curso de admissão ao curso de promoção a guarda principal 
da carreira ordinária, carreira de músico, carreira de mecânico 
e carreira de radiomontador, com vista ao preenchimento de 
cento e sessenta e três vagas ordinárias, quatro vagas de músico, 
uma vaga de mecânico e uma vaga de radiomontador, pelo pra-
zo de dez dias, a contar do dia seguinte à publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 81/2005 é 
aprovada a fórmula específica de cálculo para o concurso de 
admissão ao posto de guarda principal. Para os devidos efeitos, 
o prazo de contagem dos factores de selecção a apreciar no 
âmbito deste concurso, nos termos do n.º 1 do artigo 167.º do 
Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau, 
termina no dia 20 de Maio de 2013.

A validade do presente curso de promoção é de um ano, con-
tada a partir do dia da publicação da classificação final no termo 
do respectivo curso.
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二零一三年四月十九日於治安警察局

局長 李小平警務總監

（是項刊登費用為 $1,331.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一三年二月二十七日第九期第二組《澳門特

別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行的普

通晉級開考，以填補本局編制外合同人員技術輔導員職程的第

一職階一等技術輔導員一缺，合格投考人的最後成績如下：

唯一合格的投考人： 分

鮑凱威 ............................................................................. 70.83

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一三年四月二十四日批示確認）

二零一三年四月十八日於司法警察局

典試委員會： 

主席：代處長 鄭寶湘

正選委員：一等技術員（職務主管） 方嘉慧  

  特級技術輔導員（行政公職局） 盧愛芳

（是項刊登費用為 $1,331.00）

按照刊登於二零一三年二月二十七日第九期第二組《澳門特

別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考，以填補本局編制外合同人員高級技術員職程的第一

職階顧問高級技術員（社區警務及公共關係範疇）一缺，合格投

考人的最後成績如下：

唯一合格的投考人： 分

鄭芷明 ............................................................................. 68.20

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 19 de Abril de 
2013.

O Comandante, Lei Siu Peng, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classificação final do candidato aprovado no concurso 
comum, de acesso, condicionado, documental, para o preenchi-
mento de um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico dos trabalhadores contratados 
além do quadro da Polícia Judiciária, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 2013:

Único candidato aprovado: valores

Pau Hoi Wai.. .................................................................... 70,83

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o concorrente pode interpor recurso da lista de 
classificação final, no prazo de dez dias úteis, contados da 
data da sua publicação.

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

Segurança, de 24 de Abril de 2013).

Polícia Judiciária, aos 18 de Abril de 2013.

O Júri do concurso:  

Presidente: Cheang Pou Seong, chefe de divisão, substituto.

Vogais efectivos: Fong Ka Wai, técnica de 1.ª classe (chefia 
funcional); e

Lou Oi Fong, adjunto-técnico especialista da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

De classificação final do candidato aprovado no concurso 
comum, de acesso, condicionado, documental, para o preen-
chimento de um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, 
área de ligação entre polícia e comunidade e relações públicas, 
da carreira de técnico superior dos trabalhadores contratados 
além do quadro da Polícia Judiciária, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 2013:

Único candidato aprovado: valores

Chiang Chi Meng ............................................................. 68,20



N.º 19 — 8-5-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5967

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一三年四月二十六日批示確認）

二零一三年四月二十二日於司法警察局

典試委員會：

主席：副局長 張玉英

正選委員：廳長 杜淑森

  顧問高級技術員（環境保護局） Romina Wong

（是項刊登費用為 $1,194.00）

公 告

為填補司法警察局編制內翻譯員職程之第一職階二等翻譯

員（中葡傳譯及翻譯範疇）兩缺，經於二零一三年一月二十三日第

四期第二組《澳門特別行政區公報》刊登之通告，以考核方式進

行普通對外入職開考。現根據第23/2011號行政法規第十八條第

三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於龍嵩街司法警察局B

座大樓一樓以供查閱，或可瀏覽本局網站www.pj.gov.mo。同時

根據上述行政法規同一條第四款之規定，有條件限制之投考人

應自本公告公佈之日起計十個工作日內，彌補缺失或證明符合

要件，否則將被除名。

二零一三年五月三日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補司法警察局編制內技術員職程的第一職階二等技術

員（電子及自動化範疇）四缺，經於二零一三年一月二十三日第四

期第二組《澳門特別行政區公報》刊登之通告，以考核方式進行

普通對外入職開考。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三

款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於龍嵩街司法警察局B座

大樓一樓以供查閱，或可瀏覽本局網站www.pj.gov.mo。同時根

據上述行政法規同一條第四款之規定，有條件限制之投考人應

自本公告公佈之日起計十個工作日內，彌補缺失或證明符合要

件，否則將被除名。

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o concorrente pode interpor recurso da lista de 
classificação final, no prazo de dez dias úteis, contados da 
data da sua publicação.

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

Segurança, de 26 de Abril de 2013).

Polícia Judiciária, aos 22 de Abril de 2013.

O Júri do Concurso:

Presidente: Cheong Ioc Ieng, subdirectora.

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

Romina Wong, técnica superior assessora (Direcção dos Ser-
viços de Protecção Ambiental).

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, no 1.º andar do Bloco B da Polícia Judi-
ciária, Rua Central, bem como no website desta Polícia www.
pj.gov.mo, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º es-
calão, da carreira de intérprete-tradutor, área de interpretação 
e tradução nas línguas chinesa e portuguesa do quadro da Polí-
cia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 23 
de Janeiro de 2013. Os candidatos admitidos condicionalmente 
devem suprir as deficiências ou fazer prova de requisitos, no 
prazo de dez dias úteis, contados a partir da data da publicação 
deste anúncio, nos termos do n.º 4 do artigo acima referido, sob 
pena de exclusão.

Polícia Judiciária, aos 3 de Maio de 2013. 

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afi-
xada, para consulta, no 1.º andar do Bloco B da Polícia Judiciá-
ria, Rua Central, bem como no website desta Polícia www.pj.gov.
mo, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de quatro lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de electrónica e automatização, do quadro da 
Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 
23 de Janeiro de 2013. Os candidatos admitidos condicional-
mente devem suprir as deficiências ou fazer prova de requisitos, 
no prazo de dez dias úteis, contados a partir da data da publica-
ção deste anúncio, nos termos do n.º 4 do artigo acima referido, 
sob pena de exclusão.
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二零一三年五月三日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $852.00）

消 防 局

通  告 

根據保安司司長於二零一三年三月二十八日之批示所核准，

關於開設升級課程考試，以填補消防局人員編制基礎職程中之

29名首席消防員空缺，由本通告刊登於《澳門特別行政區公報》

之翌日起計，十天期限內，接受報名投考。

應考人的總評分是根據第81/2005號保安司司長批示核准的

特定公式計算及該升級課程的有效期為自升級課程之最後評核

名單公布日起計，為期一年。

二零一三年四月三十日於消防局

局長 馬耀榮消防總監

（是項刊登費用為 $989.00）

衛  生  局

名 單

為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，經二零一二年九月五日第三十六期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通內部入職開

考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人： 分

伍家驥 ............................................................................... 8.38

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政區

公報》公佈之日起計十個工作日內向許可實體提起上訴。

（經二零一三年四月二十四日社會文化司司長的批示確認）

Polícia Judiciária, aos 3 de Maio de 2013. 

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 852,00) 

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Autorizado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Segurança, de 28 de Março de 2013, encontra-se aberto o con-
curso ao curso de promoção para o preenchimento de vinte e 
nove vagas de bombeiro principal, existentes na carreira de base 
do quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros, pelo prazo de 
dez dias, a contar do dia seguinte ao da publicação do  presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau, bem como das que vierem a ocorrer.

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

Corpo de Bombeiros, aos 30 de Abril de 2013.

O Comandante do Corpo de Bombeiros, Ma Io Weng, chefe-
-mor.

(Custo desta publicação $ 989,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de in-
gresso interno, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (gastrenterologia), da carreira médica do quadro 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II 
Série, de 5 de Setembro de 2012:

Candidato aprovado: valores

Ng Ka Kei.. ........................................................................ 8,38

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candida-
to pode interpor recurso da presente lista para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da publicação desta lista no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 24 de Abril de 2013). 
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Serviços de Saúde, aos 7 de Março de 2013.

O Júri:

Presidente: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina inter-
na.  

Vogais efectivos: Prof. Chan Ka Leung, representante da 
Academia de Medicina de Hong Kong; e

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

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de dois 
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do quadro 
do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 5, II Série, de 30 de Janeiro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Kuan Leng ............................................................ 81,25

2.º Chon Weng Si .................................................................. 80,56

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Abril de 2013).

Serviços de Saúde, aos 28 de Março de 2013.

O Júri:

Presidente: De Almeida, Joana Santos, técnica especialista dos 
Serviços de Saúde.

Vogais efectivos: Wong Pui Man, técnico de 2.ª classe do Insti-
tuto de Acção Social; e

Chang In In, adjunto-técnico especialista dos Serviços de Saúde.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, 
de acesso, condicionado, de prestação de provas, para o preen-
chimento de um lugar de técnico superior de saúde assessor 
principal, 1.º escalão, área funcional reabilitação — terapia 
ocupacional, da carreira de técnico superior de saúde, do qua-
dro de pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 35, II Série, de 29 de Agosto de 2012:

Candidato aprovado: valores

Margarida Carqueja Leao Estorninho.. ...................... 75,28

二零一三年三月七日於衛生局

典試委員會：

主席：內科顧問醫生 吳浩醫生

正選委員：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

（是項刊登費用為 $1,390.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階首席技術輔導員兩缺，經二零一三年一月三十日第五期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考公告。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 黃關玲 ........................................................................ 81.25

2.º 秦穎斯 ........................................................................ 80.56

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年四月十二日社會文化司司長的批示認可）

二零一三年三月二十八日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局特級技術員 De Almeida, Joana Santos

正選委員：社會工作局二等技術員 黃佩文

  衛生局特級技術輔導員 曾燕燕

（是項刊登費用為 $1,224.00）

為填補衛生局人員編制高級衛生技術員職程（康復職務範

疇——職業治療）第一職階首席顧問高級衛生技術員一缺，經二

零一二年八月二十九日第三十五期《澳門特別行政區公報》第二

組刊登，以有限制及考核方式進行普通晉級開考通告，現公佈最

後成績名單如下：

合格投考人： 分

Margarida Carqueja Leao Estorninho ....................... 75.28
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De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 
prazo de dez dias úteis, contados da data da publicação desta 
lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 18 de Abril de 2013).

Serviços de Saúde, aos 10 de Abril de 2013.

O Júri:

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

Vogal efectivo: Dr.a Choi Lam Yuk, médico consultor de me-
dicina física e reabilitação.

Vogal suplente: Dr. Cardoso Gomes, Fernando, médico con-
sultor de medicina física e reabilitação.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

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 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 
assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (cirurgia ge-
ral), da carreira médica do quadro dos Serviços de Saúde. O 
respectivo aviso encontra-se publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, de 5 
de Setembro de 2012, faz-se pública a seguinte lista de classifi-
cação final:

Candidatos aprovados: valores

1.º Kuok Chi Ian .................................................................6,76

2.º Chan Pui Pan .................................................................6,50

3.º Lao Keng ........................................................................6,12

De acordo com o estipulado no artigo 28.o do Regulamento 
Administrativo n.o 23/2011 (Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 
prazo de dez dias úteis, contados da data da publicação desta 
lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, 18 de Abril de 2013).

Serviços de Saúde, aos 30 de Abril de 2013.

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十八條規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上

訴。

（經二零一三年四月十八日社會文化司司長的批示確認）

二零一三年四月十日於衛生局

典試委員會：

主席：內科顧問醫生 吳浩醫生

正選委員：物理治療及康復科顧問醫生 蔡琳玉醫生

候補委員：物理治療及康復科顧問醫生 Cardoso Gomes,  

  Fernando醫生

（是項刊登費用為 $1,361.00）

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，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。有關的開考通告已刊登於二零一二年九月五日第

三十六期《澳門特別行政區公報》第二組，現公佈最後成績名單

如下：

合格投考人： 分

1.º 郭子寅 ........................................................................ 6.76

2.º 陳培斌 ........................................................................ 6.50

3.º 劉琼 ............................................................................ 6.12

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十八條規定，投考人可自本名單於《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上

訴。

（經二零一三年四月十八日社會文化司司長的批示確認）

二零一三年四月三十日於衛生局
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O Júri:

Presidente: Pang Heong Keong, médico consultor de cirurgia 
geral.

Vogais efectivos: Chang Siau Wei Peter, médico consultor de 
cirurgia geral; e

Lei On Teng, médico consultor de cirurgia geral.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

Anúncios

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 12 de Abril de 2013, para os devidos efei-
tos se publica que o concurso comum, de ingresso interno, de 
prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares de 
técnico de diagnóstico e terapêutica de 2.a classe, 1.º escalão, 
área funcional registografia – cardiopneumografia, do quadro 
de pessoal dos Serviços de Saúde, publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, 
de 29 de Agosto de 2012, ficou extinto por não haver candidato 
admitido.

Serviços de Saúde, aos 30 de Abril de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 715,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publicado 
no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública, o aviso referente à abertura do 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior, providos em regime de contrato além 
do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao do publicação do presente anúncio no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 2 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00) 

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos servicos públicos), se encontra afixada, na Divisão de 

典試委員會：

主席：普通外科顧問醫生 彭向強

正選委員：普通外科顧問醫生 張曉威

  普通外科顧問醫生 李安定

（是項刊登費用為 $1,732.00）

公 告

按照社會文化司司長二零一三年四月十二日的批示，有關刊

登於二零一二年八月二十九日第三十五期《澳門特別行政區公

報》第二組，以考核方式進行普通內部入職開考以填補衛生局人

員編制診療技術員職程第一職階二等診療技術員（圖示記錄職

務範疇——心肺描記）二缺，因沒有投考人而予以消滅。

二零一三年四月三十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $715.00）

為填補衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階一等高級技術員兩缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職

程制度》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，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，

有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，

並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門

特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年五月二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補衛生局人員編制診療技術員職程第一職階首席顧

問診療技術員（藥劑範疇）五缺，經二零一二年八月二十九日第

三十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及考核方
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Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a 
lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 
de cinco lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica asses-
sor principal, 1.º escalão, da área funcional farmacêutica, da 
carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro dos 
Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II 
Série, de 29 de Agosto de 2012.

Serviços de Saúde, aos 3 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 822,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Abril de 2013, 
foram anulados, nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Código 
do Procedimento Administrativo, os concursos comuns, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de quatro lugares de médico geral, 1.º escalão, área funcional 
de medicina tradicional chinesa, e sete lugares de médico 
geral, 1.º escalão, área funcional de medicina dentária, da car-
reira médica do quadro dos Serviços de Saúde, cujos avisos 
dos concursos foram publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, de 5 de Se-
tembro de 2012, com fundamento na violação do princípio da 
proporcionalidade, consagrado no artigo 5.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo. Os interessados serão notificados, 
por escrito, por estes Serviços.

Serviços de Saúde, aos 3 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publicado no 
website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de téc-
nico especialista principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do 
quadro de pessoal dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 3 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定公佈，投

考人確定名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，以

供查閱。

二零一三年五月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $822.00）

按照社會文化司司長於二零一三年四月十二日的批示，茲通

知刊登於二零一二年九月五日第三十六期《澳門特別行政區公

報》第二組，有關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

缺及牙科職務範疇第一職階普通科醫生七缺的入職開考，因違

反《行政程序法典》第五條適度原則，根據《行政程序法典》第

一百二十五條第一款的規定，撤銷此開考及連同此開考所產生之

其它相關結果。各利害關係人將於稍後接獲本局的書面通知。

二零一三年五月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

為填補本局人員編制內技術員職程第一職階首席特級技

術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》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，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關開考通告

正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並於本局和行

政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行政區公

報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年五月三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncios

Faz-se público que se encontra afixada e pode ser consultada, 
na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, a lista provisória 
dos candidatos admitidos ao concurso comum, de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento do seguinte lugar 
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 15, II Série, de 10 de Abril de 2013, nos 
termos do artigo 18.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

Três lugares de técnico especialista, 1.º escalão, do grupo de 
pessoal técnico do contrato além do quadro.        

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, ao 
abrigo do artigo 18.º, n.º 5, do supracitado regulamento adminis-
trativo.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 29 de       
Abril de 2013.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 950,00) 

Faz-se público que podem ser consultadas, na Avenida 
de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e também no website desta 
Direcção de Serviços: http://www.dsej.gov.mo), as informações 
referentes à realização da entrevista profissional dos candida-
tos admitidos aos concursos comuns, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento do seguinte lugar 
do pessoal contratado além do quadro da Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 47, II Série, de 21 de Novembro de 2012, nos termos do arti-
go 27.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, na área de lín-
gua inglesa.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 3 de 
Maio de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Lou Pak Sang, subdi-
rector. 

(Custo desta publicação $ 852,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, 
a lista provisória do candidato admitido ao concurso comum, 

教 育 暨 青 年 局

公  告

 

教育暨青年局為填補以下空缺，經於二零一三年四月十日第

十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行

限制性的晉級普通開考的公告，現根據第23/2011號行政法規第

十八條第三款的規定，臨時名單張貼在約翰四世大馬路7-9號一

樓以供查閱：

編制外合同技術員人員組別第一職階特級技術員三缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單即

視作確定名單。

二零一三年四月二十九日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $950,00）

教育暨青年局為填補編制外合同人員以下空缺，經於二零

一二年十一月二十一日第四十七期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考的通告，現根據第

23/2011號行政法規第二十七條第二款的規定，專業面試的相關

資料已張貼在約翰四世大馬路7-9號一樓（或可瀏覽本局網頁：

http://www.dsej.gov.mo）以供查閱：

第一職階二等技術員（英文）一缺

二零一三年五月三日於教育暨青年局

代局長 老栢生（副局長）

（是項刊登費用為 $852.00）

社 會 工 作 局

公 告

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將本

局填補編制外合同高級技術員職程法律範疇第一職階顧問高級
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技術員一缺，以審查文件和限制性的方式進行普通晉級開考的

准考人臨時名單張貼於西墳馬路六號社會工作局人力資源科，以

供有關人士於辦公時間內查閱。准考人亦可於本局的網頁http://

www.ias.gov.mo查閱有關臨時名單。開考通告的公告載於二零

一三年四月三日第十四期《澳門特別行政區公報》第二組內。

根據第23/2011號行政法規第十八條第五款之規定，上述臨

時名單被視為確定名單。

二零一三年四月二十九日於社會工作局

典試委員會：

主席：廳長　張鴻喜

正選委員：顧問翻譯員　王翠華

  顧問高級技術員　岑健龍（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $1,224.00）

高  等  教  育  輔  助  辦  公  室

名 單

為履行關於給予私人及私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，高等教育輔助辦公室現公佈二零一三年

第一季財政資助名單： 

documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de direi-
to, da carreira de técnico superior do pessoal contratado além 
do quadro do Instituto de Acção Social, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 3 de Abril de 
2013, na Secção de Recursos Humanos do Instituto de Acção 
Social, sita na Estrada do Cemitério n.º 6, durante as horas de 
expediente, para efeitos de consulta do interessado, podendo 
também o candidato admitido consultar a lista provisória no 
website do IAS http://www.ias.gov.mo.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011.

Instituto de Acção Social, aos 29 de Abril de 2013.

O Júri:

Presidente: Zhang Hong Xi, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Alice Wong, intérprete-tradutora assessora; e 

Sam Kin Long, técnico superior assessor (pelos SAFP).

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares 
e a instituições particulares, vem o Gabinete de Apoio ao En-
sino Superior publicar a listagem dos apoios concedidos no 1.º 
trimestre de 2013:

受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

資助金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門鏡湖護理學院學生會

Associação de Estudantes do Instituto 

de Enfermagem Kiang Wu de Macau

09/01/2013 $5,200.00 高校學生社團年度活動資助計劃。

Plano de Apoio Financeiro para Actividades Estu-

dantis.

澳門大學學生會

Associação de Estudantes da Universi-

dade de Macau

$1,000.00

澳門理工學院學生會

Associação de Estudantes do Instituto 

Politécnico de Macau

$1,600.00

臺灣高校澳門學生聯合會

Association of Macau College Student 

in Taiwan

$1,500.00

北京大學澳門文化交流協會 $9,400.00
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受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

資助金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門英語辯論協會

Macau English Debating Association

19/02/2013 $101,850.00 資助舉辦第四屆東亞英語辯論邀請賽。

Concessão de subsídio para realização da compe-

tição de «4th East Asia Inter-Varsity Invitational 

English Debate Competition».

獎學金：研究生3名

Bolsa de mérito: 3 Pós-Graduados

16/07/2010

及

05/03/2013

$37,900.00 發放2010年度非本澳居民碩士研究生2012/2013學年

第一期之學費及住宿費。

Concessão da 1.ª prestação  do subsídio de propina 

e subsídio de alojamento dos pós-graduados não 

residentes (2010), para o ano lectivo de 2012/2013.

獎學金：研究生8名

Bolsa de mérito: 8 Pós-Graduados

02/08/2011

及

05/03/2013

$117,800.00 發放2011年度非本澳居民碩士研究生2012/2013學年

第一期之學費及住宿費。

Concessão da 1.ª prestação do subsídio de propina 

e subsídio de alojamento dos pós-graduados não 

residentes (2011), para o ano lectivo de 2012/2013.

獎學金：研究生9名

Bolsa de mérito: 9 Pós-Graduados

27/08/2012

及

05/03/2013

$228,400.00 發放2012年度非本澳居民碩士研究生2012/2013學年

第一期之學費及住宿費。

Concessão da 1.ª prestação  do subsídio de propina 

e subsídio de alojamento dos pós-graduados não 

residentes (2012), para o ano lectivo de 2012/2013.

獎學金：研究生3名

Bolsa de mérito: 3 Pós-Graduados

16/07/2010

、

27/08/2012

及

24/01/2013

$72,000.00 發放2010年度非本澳居民碩士研究生2012/2013學年

第二期之生活津貼。

Concessão da 2.ª prestação  do subsídio de vida dos 

pós-graduados não residentes (2010), para o ano 

lectivo de 2012/2013.

獎學金：研究生8名

Bolsa de mérito: 8 Pós-Graduados

02/08/2011

、

27/08/2012

及

24/01/2013

$192,000.00 發放2011年度非本澳居民碩士研究生2012/2013學年

第二期之生活津貼。

Concessão da 2.ª prestação  do subsídio de vida dos 

pós-graduados não residentes (2011), para o ano 

lectivo de 2012/2013.

獎學金：研究生9名

Bolsa de mérito: 9 Pós-Graduados

27/08/2012

及

24/01/2013

$216,000.00 發放2012年度非本澳居民碩士研究生2012/2013學年

第二期之生活津貼。

Concessão da 2.ª prestação  do subsídio de vida dos 

pós-graduados não residentes (2012), para o ano 

lectivo de 2012/2013.

獎學金：研究生94名

Bolsa de mérito: 94 Pós-Graduados

11/12/2012

及

17/01/2013

$1,706,600.00 發放2012年度第二期研究生獎學金。

Concessão da 2.ª prestação de bolsas de mérito 

para estudos pós-graduados, para o ano 2012.

獎學金：研究生94名

Bolsa de mérito: 94 Pós-Graduados

11/12/2012

及

17/04/2013

$1,873,600.00 發放2012年度第三期研究生獎學金。

Concessão da 3.ª prestação de bolsas de mérito 

para estudos pós-graduados, para o ano 2012.

獎學金：研究生52名

Bolsa de mérito: 52 Pós-Graduados

28/11/2011

、

27/08/2012

及

17/01/2013

$985,600.00 發放2011年度第五期研究生獎學金。

Concessão da 5.ª prestação de bolsas de mérito 

para estudos pós-graduados, para o ano 2011.
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受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

資助金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

獎學金：研究生52名

Bolsa de mérito: 52 Pós-Graduados

28/11/2011

、

27/08/2012

及

15/04/2013

$985,600.00 發放2011年度第六期研究生獎學金。

Concessão da 6.ª prestação de bolsas de mérito 

para estudos pós-graduados, para o ano 2011.

獎學金：研究生15名

Bolsa de mérito: 15 Pós-Graduados

10/12/2010

、

27/08/2012

及

17/01/2013

$317,000.00 發放2010年度第八期研究生獎學金。

Concessão da 8.ª prestação de bolsas de mérito 

para estudos pós-graduados, para o ano 2010.

獎學金：研究生13名

Bolsa de mérito: 13 Pós-Graduados

10/12/2010

、

27/08/2012

及

15/04/2013

$284,000.00 發放2010年度第九期研究生獎學金。

Concessão da 9.ª prestação de bolsas de mérito 

para estudos pós-graduados, para o ano 2010.

獎學金：研究生1名

Bolsa de mérito: 1 Pós-Graduados

13/12/2006

及

17/04/2013

$17,000.00 發放2006年度研究生獎學金。

Concessão de bolsas de mérito para estudos pós-

-graduados, para o ano 2006.

符合資格學生：1名

1 Alunos elegíveis

28/03/2013 $2,000.00 發放2011/2012學年大專學生學習用品津貼。

Atribuição do subsídio para aquisição de material 

escolar a estudantes do ensino superior no ano lec-

tivo de 2011/2012.

符合資格學生: 4,687名

 4,687 Alunos elegíveis

18/04/2013

及

23/04/2013

$14,061,000.00 發放2012/2013學年大專學生學習用品津貼。

Atribuição do subsídio para aquisição de material 

escolar a estudantes do ensino superior no ano lec-

tivo de 2012/2013.

二零一三年四月三十日於高等教育輔助辦公室

代主任 王紅

（是項刊登費用為 $4,858.00）

旅 遊 學 院

公 告

旅遊學院為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公務

人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》規定，以文件審閱及有限制方式，為旅遊學院之

公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在望廈山本

院行政暨財政輔助部告示板，並於旅遊學院網頁及行政公職局

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 30 de Abril de 
2013.

A Coordenadora do Gabinete, substituta, Wong Hong.

(Custo desta publicação $ 4 858,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Anúncios

Informa-se que se encontra afixado no quadro de anúncio do 
Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro deste Instituto, 
sito na Colina de Mong-Há, e publicado na internet do Instituto 
de Formação Turística e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, o aviso referente à abertura do concur-
so comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalha-
dores do Instituto de Formação Turística, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
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網頁內公布，而遞交報考申請表之期限為十日，自本公告公布在

《澳門特別行政區公報》後的第一個工作日起計算：

個人勞動合同人員空缺：

第一職階一等高級技術員一缺。

二零一三年五月三日於旅遊學院

代院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $1,087.00）

旅遊學院為填補以下空缺，經於二零一三年四月三日第十四

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件及有限

制的方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定公佈，准

考人臨時名單已張貼於望廈山旅遊學院行政暨財政輔助部告示

板，並於旅遊學院內聯網內公布：

1）編制內人員空缺：

第一職階首席顧問高級技術員一缺。

2）個人勞動合同人員：

第一職階一等技術員二缺；

第一職階一等技術輔導員一缺；

第一職階一等行政技術助理員一缺。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一三年五月三日於旅遊學院

代院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $1,224.00）

旅 遊 發 展 委 員 會

公 告

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，為以編制外合同方式填補旅遊發

展委員會技術輔助人員組別第一職階一等技術輔導員一缺，以

útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, tendo em 
vista o preenchimento do seguinte lugar:

Lugar do trabalhador contratado por contrato individual de 
trabalho:

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

Instituto de Formação Turística, aos 3 de Maio de 2013.

A Presidente do Instituto, substituta, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1 087,00) 

Informa-se que nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontram afixadas no quadro de anúncio 
do Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro deste Insti-
tuto, sito na Colina de Mong-Há, e publicadas na intranet do 
Instituto de Formação Turística (IFT), as listas provisórias dos 
candidatos aos concursos comuns, de acesso, documentais, con-
dicionados aos trabalhadores do IFT, para o preenchimento dos 
seguintes lugares do IFT, cujo anúncio de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 14, II Série, de 3 de Abril de 2013:

1) Lugar do trabalhador do quadro de pessoal:

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

2) Lugares dos trabalhadores contratados por contrato indivi-
dual de trabalho:

Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão;

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

Um lugar de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º 
escalão.

As referidas listas são consideradas definitivas, ao abrigo do 
n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Instituto de Formação Turística, aos 3 de Maio de 2013.

A Presidente do Instituto, substituta, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1 224,00) 

CONSELHO PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no Secretariado do 
Conselho para o Desenvolvimento Turístico, sito no 2.º andar 
do Centro de Actividades Turísticas, edificado na Rua de Luís 



5978 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 19 期 —— 2013 年 5 月 8 日

審查文件及有限制方式舉行普通晉級開考之相關報考人臨時名

單，已張貼於高美士街431號旅遊活動中心2樓旅遊發展委員會

秘書處。上述開考的通告，刊登於二零一三年四月十日第十五期

《澳門特別行政區公報》第二組。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單視為確定

名單。

二零一三年四月三十日於旅遊發展委員會秘書處

秘書長 王美清

（是項刊登費用為 $1,087.00）

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》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，現以審

查文件方式進行限制性普通晉級開考，有關開考只為地圖繪製

暨地籍局工作人員而設，以填補地圖繪製暨地籍局編制外合同

人員的第一職階一等高級技術員一缺。

此外，上述開考的通告已張貼於馬交石炮台馬路三十二至

三十六號澳門電力公司大樓六字樓地圖繪製暨地籍局行政暨財

政處，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈，而報考申請應自

本公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天

內遞交。

二零一三年四月二十九日於地圖繪製暨地籍局

局長 陳漢平

（是項刊登費用為 $1,155.00）

港 務 局

名 單

港務局為填補編制外合同人員高級技術員職程第一職階首

席高級技術員兩缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉級

Gonzaga Gomes n.º 431, a lista provisória do candidato ao 
concurso comum, de acesso, documental e condicionado, para 
o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 
1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio do mesmo 
Conselho, em regime de contrato além do quadro, cujo aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 10 de Abril de 
2013.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Secretariado do Conselho para o Desenvolvimento Turístico, 
aos 30 de Abril de 2013.

A Secretária-geral, Wong Mei Cheng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, apenas para os trabalhado-
res da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para  
o preenchimento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, do pessoal contratado além do quadro da Direcção 
dos Serviços de Cartografia e Cadastro.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado na Divisão Administrativa e Financeira 
da DSCC, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício 
CEM, 6.º andar, e publicado nos websites da DSCC e dos 
SAFP, e que o prazo para a apresentação de candidaturas é de 
dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 29 de 
Abril de 2013.

O Director dos Serviços, Chan Hon Peng.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

CAPITANIA DOS PORTOS

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de 
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開考，其開考公告已刊登於二零一三年二月二十日第八期《澳門

特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 梁志豪 ........................................................................ 74.00

2.º 梁穎妍 ........................................................................ 71.00

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經二零一三年四月十九日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年四月十二日於港務局 

典試委員會：

主席：港務局顧問高級技術員  郭趣歡

委員：行政公職局首席翻譯員 羅瑞景  

   港務局顧問高級技術員 岑詠雪

（是項刊登費用為 $1,361.00）

港務局為填補個人勞動合同人員行政技術助理員職程第一

職階特級行政技術助理員一缺，以審查文件及有限制的方式進

行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一三年二月二十日第

八期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績

如下：

合格准考人： 分

Filipe Dillon de Jesus Freitas ...................................... 67.81

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經二零一三年四月二十四日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年四月十七日於港務局

典試委員會：

主席：港務局特級技術員 潘子茹

正選委員：民政總署二等技術員 梁君傑

  港務局特級技術輔導員 謝子猷

（是項刊登費用為 $1,194.00

técnico superior dos trabalhadores contratados além do quadro 
da Capitania dos Portos, cujo anúncio do aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 8, II Série, de 20 de Fevereiro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Leong Chi Hou ............................................................. 74,00

2.º Leong Weng In .............................................................. 71,00

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista à entidade competente, no prazo de dez dias úteis, contados 
da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 19 de Abril de 2013).

Capitania dos Portos, aos 12 de Abril de 2013.

O Júri:

Presidente: Kuok Choi Fun, técnica superior assessora da Ca-
pitania dos Portos.

Vogais: Lo Soi Keng, intérprete-tradutor principal da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública; e

Sam Weng Sut, técnica superior assessora da Capitania dos 
Portos.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão, da 
carreira de assistente técnico administrativo dos trabalhadores 
com contrato individual de trabalho da Capitania dos Portos, 
cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II 
Série, de 20 de Fevereiro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Filipe Dillon de Jesus Freitas ............................................67,81

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente 
lista, à entidade competente, no prazo de dez dias úteis, con-
tados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 24 de Abril de 2013).

Capitania dos Portos, aos 17 de Abril de 2013.

O Júri:

Presidente: Pun Chi U, técnico especialista da Capitania dos 
Portos.

Vogais efectivos: Leong Kuan Kit, técnico de 2.ª classe do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais; e

Che Chi Iao, adjunto-técnico especialista da Capitania dos 
Portos.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)
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公 告

為填補經由港務局以編制外合同任用的高級技術員職程第

一職階顧問高級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》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，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考，有關開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/

行政處/人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自

緊接有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作

日起計十天內作出。

二零一三年四月二十四日於港務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補港務局人員編制內技術輔導員職程第一職階首席特

級技術輔導員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》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，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，有關

開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/

人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自緊接有

關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日起計

十天內作出。

二零一三年五月二日於港務局

代局長 黃錦輝

（是項刊登費用為 $852.00）

  

為填補經由港務局以編制外合同任用的海上交通控制員職

程第一職階首席海上交通控制員兩缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》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，以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考，有關開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de 
Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros e publi-
cado na internet desta Capitania e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores desta Capitania, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, provido em regime de contrato além do qua-
dro do pessoal da Capitania dos Portos, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Capitania dos Portos, aos 24 de Abril de 2013.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 852,00) 

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicado na internet desta Capitania e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores desta Capitania, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o 
preenchimento de um lugar de adjunto-técnico especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do qua-
dro de pessoal da Capitania dos Portos, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Capitania dos Portos, aos 2 de Maio de 2013.

O Director, substituto, Vong Kam Fai.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicado na internet desta Capitania e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores desta Capitania, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
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及財政廳 /行政處 /人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公

佈，報考應自緊接有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日

的第一個工作日起計十天內作出。

二零一三年五月二日於港務局

代局長 黃錦輝

（是項刊登費用為 $852.00）

港務局為填補以下空缺，經於二零一三年一月二十三日第四

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外

入職開考的通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定，確定名單已張貼

在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科，並上載到

本局網頁（www.marine.gov.mo）以供查閱：

編制外合同行政技術助理員職程之第一職階二等行政技術

助理員（行政文員範疇）八缺；

散位合同重型車輛司機職程第一職階重型車輛司機二缺。

二零一三年五月二日於港務局

代局長 黄錦輝

（是項刊登費用為 $1,018.00)

通 告

第2/2013號通告

按照第28/2003號行政法規第三條（三）項的規定，港務局局

長發佈本通告。

一、指定下列臨時性對外貿易海上口岸、用途及有效期：

（一）路環聯生工業村G2地段的建材碼頭，用於起卸散裝建

材，有效期至二零一三年六月三十日；

n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preen-
chimento de dois lugares de controlador de tráfego marítimo 
principal, 1.º escalão, da carreira de controlador de tráfego 
marítimo, providos em regime de contrato além do quadro do 
pessoal da Capitania dos Portos, com dez dias de prazo para 
a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Capitania dos Portos, aos 2 de Maio de 2013.

O Director, substituto, Vong Kam Fai.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontram afixadas, para consulta, 
no Departamento de Administração e Finanças/Divisão Admi-
nistrativa/Secção de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel 
dos Mouros, e disponibilizadas no website desta Capitania 
(www.marine.gov.mo), as listas definitivas dos candidatos ad-
mitidos aos concursos comuns, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento dos seguintes lugares da 
Capitania dos Portos, cujos avisos de abertura foram publica-
dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 4, II Série, de 23 de Janeiro de 2013:

Oito lugares de assistente técnico administrativo de 2.ª clas-
se, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, 
área de oficial administrativo, em regime de contrato além do 
quadro; e

Dois lugares de motorista de pesados, 1.º escalão, da carreira 
de motorista de pesados, em regime de contrato de assalaria-
mento.

Capitania dos Portos, aos 2 de Maio de 2013.

O Director, substituto, Vong Kam Fai.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Aviso

Aviso n.º 02/2013

Nos termos da alínea 3) do artigo 3.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 28/2003, a directora da Capitania dos Portos man-
da publicar o presente aviso:

1. Os seguintes locais da fronteira marítima são indicados 
como locais provisórios para a realização de operações de co-
mércio externo, com a seguinte finalidade e prazo de validade: 

1) O Cais n.º G2 do Parque Industrial da Concórdia, em 
Coloane, destinado à operação de descarga de materiais de 
construção a granel, com o prazo de validade até 30 de Junho de 
2013;
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（二）黑沙龍爪角興建潛堤設計連建造承包工程施工範圍

附近海面，用於黑沙龍爪角興建潛堤設計連建造承包工程，有效

期至工程結束日；

（三）內港第5號碼頭附近海面，用於內港第5號碼頭維修工

程，有效期至工程結束日；

（四）友誼大橋引橋橋墩編號P8圍堰附近海面，用於友誼大

橋引橋橋墩圍堰設計連施工工程——引橋編號P8圍堰檢測、維

修及保固工程，有效期至工程結束日；

（五）友誼大橋氹仔側引橋橋墩圍堰附近海面，用於友誼大

橋引橋橋墩圍堰設計連施工工程，有效期至工程結束日。

二、本通告於公佈翌日起生效，其效力追溯至獲許可開展有

關活動之日。

二零一三年四月二十二日於港務局

                                         局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,977.00）

郵 政 局

公 告

按照刊登於二零一三年一月二十三日第四期《澳門特別行政

區公報》第二組之通告。本局通過考核方式進行普通對外入職開

考，以個人勞動合同方式招聘以下空缺：

第一職階輕型車輛司機一缺。 

茲根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十七條第二款之規定，理論知識考試合格並獲准進

入實踐知識考試的投考人名單已張貼於議事亭前地郵政總部大

樓二樓，並上載到郵政局網頁。

2) A zona adjacente à área de execução da «Empreitada de 
Concepção e Construção de Dique Submarino de Hac Sá Long 
Chao Kok» destinada à «Empreitada de Concepção e Constru-
ção de Dique Submarino de Hac Sá Long Chao Kok», com o 
prazo de validade até à conclusão da referida empreitada;

3) A zona adjacente à ponte-cais n.º 5 do Porto Interior des-
tinada à «Empreitada de reparação da Ponte-cais n.º 5 do Porto 
Interior», com o prazo de validade até à conclusão da referida 
empreitada;

4) A zona adjacente às ensecadeiras para os maciços de enca-
beçamento de estacas n.º P8 nas estacadas da Ponte da Amizade 
destinada à «Empreitada de Concepção e Construção das En-
secadeiras para os Maciços de Encabeçamento de Estacas nas 
Estacadas da Ponte da Amizade — vistoria, reparação e conso-
lidação das ensecadeiras das estacadas n.º P8», com o prazo de 
validade até à conclusão da referida empreitada;

5) A zona adjacente às ensecadeiras para os maciços de enca-
beçamento de estacas nas estacadas da Ponte da Amizade — no 
lado da Taipa, destinada à «Empreitada de Concepção e Cons-
trução das Ensecadeiras para os Maciços de Encabeçamento de 
Estacas nas Estacadas da Ponte da Amizade», com o prazo de 
validade até à conclusão da referida empreitada.

2. O presente aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e os seus efeitos retroagem ao dia da autorização do 
início das empreitadas acima discriminadas.

Capitania dos Portos, aos 22 de Abril de 2013.

A Directora, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 977,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

São avisados os candidatos ao concurso comum externo, de 
ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento do se-
guinte lugar, em regime de contrato individual de trabalho da 
Direcção dos Serviços de Correios, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 4, II Série, de 23 de Janeiro de 2013:

Um lugar de motorista de ligeiros, 1.º escalão.

A lista dos candidatos aprovados na prova teórica de conhe-
cimentos e admitidos à prova prática de conhecimentos encon-
tra-se afixada, para consulta, no 2.º andar do edifício-sede da 
Direcção dos Serviços de Correios, sito no Largo do Senado e 
disponível no website desta Direcção dos Serviços, ao abrigo 
do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».
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二零一三年五月三日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,087.00）

通 告

按照運輸工務司司長於二零一三年四月九日批示，以及根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規定，郵政局通過考核方

式進行普通對外入職開考，以個人勞動合同方式招聘勤雜人員

職程第三職階勤雜人員（運輸範疇）一缺（試用期為合同首90

日）。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公報之日起計。

2. 投考條件

2.1 投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民； 

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件； 

c）具備小學畢業學歷； 

d）具備至少五年運輸範疇的工作經驗。 

2.2 應遞交的文件：

與公職無聯繫之投考人應遞交： 

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）； 

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）； 

Direcção dos Serviços de Correios, aos 3 de Maio de 2013. 

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 9 de Abril de 2013, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos» 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 externo, de pres-
tação de provas, para o preenchimento de um lugar de auxiliar, 3.º 
escalão, da carreira de auxiliar, área de transporte, dos trabalha-
dores em regime de contrato individual de trabalho (com perío-
do experimental de noventa dias), da Direcção dos Serviços de 
Correios (DSC):

1. Tipo, prazo e validade 

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação de 
candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau. 

O concurso comum é válido até um ano, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final. 

2. Condições de candidatura 

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

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

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

c) Possuam a habilitação com o ensino primário; e 

d) Possuam pelo menos cinco anos de experiência profissional 
na área de transporte. 

2.2 Documentos a apresentar: 

Os candidatos não vinculados à Função Pública devem apre-
sentar os seguintes documentos: 

a) Cópia do documento de identificação válido (apresentação 
do original para confirmação); 

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações acadé-
micas exigidas no presente aviso (apresentação do original para 
confirmação); 
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c）有效駕駛執照副本（若持有，須出示正本作核對）；

d）至少五年運輸範疇工作經驗的證明文件，工作經驗須以

取得該經驗的僱主實體發出的文件，或投考人以名譽承諾作出

的聲明證明； 

e）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）。

與公職有聯繫之投考人應遞交： 

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對） ； 

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）； 

c）有效駕駛執照副本 （若持有，須出示正本作核對）； 

d）至少五年運輸範疇工作經驗的證明文件，工作經驗須以

取得該經驗的僱主實體發出的文件，或投考人以名譽承諾作出

的聲明證明； 

e）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）；

f）由所屬部門發出的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾

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表現評核； 

g）與公職有聯繫之投考人，如相關的個人檔案已存有a） 、

b）及f）項所指的文件，可豁免遞交，但須於報考時明確聲明。  

3. 報名方式及地點

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的《投

考報名表》連同上述文件，於指定期限及辦公時間內親身遞交到

澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓209室行政科。  

c) Cópia da carta de condução válida, se a tiverem (neste caso, 
apresentação do original para confirmação); 

d) Documento comprovativo de 5 anos de experiência profis-
sional na área de transporte, emitido pela entidade patronal ou 
uma declaração feita, sob compromisso de honra, pelo próprio 
candidato, em que refira que possui a referida experiência pro-
fissional; e 

e) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, don-
de constem, detalhadamente, a habilitação académica, formação 
profissional e experiência profissional, devendo a mesma ser 
acompanhada dos documentos comprovativos do mencionado. 

Os candidatos vinculados à Função Pública devem apresentar 
os seguintes documentos: 

a) Cópia do documento de identificação válido (apresentação 
do original para confirmação); 

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações acadé-
micas exigidas no presente aviso (apresentação do original para 
confirmação); 

c) Cópia da carta de condução válida, se a tiverem (neste caso, 
apresentação do original para confirmação); 

d) Documento comprovativo de 5 anos de experiência profis-
sional na área de transporte, emitido pela entidade patronal ou 
uma declaração feita, sob compromisso de honra, pelo próprio 
candidato, em que refira que possui a referida experiência pro-
fissional; 

e) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, don-
de constem, detalhadamente, a habilitação académica, formação 
profissional e experiência profissional, devendo a mesma ser 
acompanhada dos documentos comprovativos do mencionado; 

f) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pú-
blica e a avaliação do desempenho relevante para apresentação 
a concurso; e 

g) Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a), b) e f), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos res-
pectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser declara-
do expressamente tal facto na apresentação da candidatura. 

3. Forma de admissão e local 

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento da 
«Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho do 
Chefe de Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma ser entre-
gue pessoalmente, conjuntamente com os documentos indicados 
no número anterior, até ao termo do prazo fixado e durante as 
horas normais de expediente, na sala 209, Secção Administrati-
va da Direcção dos Serviços de Correios, no 2.º andar, Edifício 
Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, em Macau. 
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4. 職務內容

須具備從本身工作地點學習得來的實踐知識，以便擔任通

常屬非特定的勞力工作或執行簡單的體力勞動式的執行性職

務，主要工作包括：交收、寄接、運送及搬運郵袋和處理郵件和

郵袋；按上級指示，執行其他與職務相關之工作。

 *以上職務須於星期一至星期六輪班執行。  

5. 薪俸及福利

第三職階勤雜人員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二所

載的薪俸點130點，以及享有經郵政局行政委員會批核的個人勞

動合同員工之權利和福利。  

6. 甄選方法 

6.1 甄選以下列的方法進行，而每項甄選方法之評分比例如

下：  

a）知識考試：50%。 

b）專業面試：40%。 

c）履歷分析：10%。  

6.2 上款a）及b）項所述之甄選方法為淘汰制。  

6.3 知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般

知識或專門知識水平。以筆試形式進行，最多不超過一小時。知

識考試取得的成績以0分至100分表示，得分低於50分，將被淘

汰且不能進入往後甄選方法。  

6.4 專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在

工作資歷及工作經驗方面的專業條件。專業面試的成績以0分至

100分表示，得分低於50分，將被淘汰。  

6.5 履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表

現評核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其

擔任特定職務之能力。

6.6 除6.1c）項外，投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘

汰。 

6.7 最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分

至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均作被淘

汰論。  

4. Conteúdo funcional 

Funções de natureza executiva simples, física ou material, com 
tarefas diversas normalmente não especificadas, exigindo conhe-
cimentos de ordem prática susceptíveis de serem aprendidos no 
local de trabalho. As suas funções incluem: recolher, distribuir, 
entregar e transportar sacos postais e tratar os objectos postais 
e os sacos; efectuar pequenos serviços de apoio segundo orien-
tação superior. 

* As funções acima referidas são executadas por turnos, de 
segunda-feira a sábado. 

5. Vencimento e regalias 

O auxiliar, 3.º escalão, vence pelo índice 130 da tabela indi-
ciária de vencimentos constante do mapa 2, Anexo I da Lei 
n.º 14/2009, e goza dos direitos e regalias dos trabalhadores em 
regime de contrato individual de trabalho da Direcção dos Ser-
viços de Correios aprovados pelo Conselho de Administração 
da DSC. 

6. Método de selecção 

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

a) Prova escrita de conhecimentos: 50%; 

b) Entrevista profissional: 40%; e 

c) Análise curricular: 10%. 

6.2 Os métodos referidos nas alíneas a) e b) do ponto anterior 
têm carácter eliminatório. 

6.3 A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhe-
cimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminada função. Reveste-se de forma escrita e tem a duração 
máxima de uma hora. Os resultados obtidos na prova de conhe-
cimentos são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos 
e não sendo admitidos aos métodos de selecção posteriores os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores. 

6.4 A entrevista profissional visa determinar e avaliar elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação e 
a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de exi-
gências da função. Adopta-se a escala de 0 a 100, considerando-
-se excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior 
a 50 valores. 

6.5 A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar. 

6.6 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído, salvo o disposto no 6.1c). 

6.7 A classificação final resulta da média ponderada das classi-
ficações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-
-se a escala de 0 a 100 valores. São considerados excluídos os 
candidatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores. 
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7. 考試範圍：

考試範圍包括以下內容： 

7.1 本澳時事； 

7.2 社會常識。

知識考試時，投考人不得使用計算機或其他電子器材，不得

查閱書籍或其他資料。 

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。  

8. 張貼名單的地點 

8.1 臨時名單及確定名單將會張貼於澳門議事亭前地郵政總

部大樓二樓通告欄，並上載到郵政局網頁。 

8.2 最後成績名單將會公佈於《澳門特別行政區公報》內及

張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓通告欄，並上載到郵

政局網頁。  

9. 適用法例 

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》行政法規規範。   

10. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。   

11. 典試委員會

主席：預備、核對及運輸範圍主管 梁國健   

正選委員：運輸及函件質量範圍監督 吳偉業    

  一等技術員 潘漢琪   

候補委員：掛號服務及質量監督範圍總主管 鄭燦明     

  特級技術輔導員 吳玉珍

二零一三年四月二十六日於郵政局

局長 劉惠明   

（是項刊登費用為 $8,397.00）

7. Programa das provas 

O programa abrangerá as seguintes matérias: 

7.1 Actualidade de Macau; 

7.2 Conhecimento geral da sociedade. 

Durante a realização das provas de conhecimentos, aos can-
didatos é proibido o uso de máquina calculadora ou outros 
equipamentos electrónicos, bem como a consulta de livros ou 
elementos estranhos. 

O local, a data e hora da realização da prova de conhecimen-
tos constarão do aviso referente à lista definitiva. 

8. Locais de afixação das listas 

8.1 As listas provisórias e definitivas serão afixadas no 2.º an-
dar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, 
em Macau, e disponibilizadas no website desta Direcção dos 
Serviços. 

8.2 A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau e afixada no 2.º 
andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Sena-
do, em Macau, e disponibilizadas no website desta Direcção dos 
Serviços. 

9. Legislação aplicável 

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos». 

10. Observações 

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais» da RAEM. 

11. Composição do júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Leong Kok Kin, chefe da Área de Preparação, 
Conferência e Transporte. 

Vogais efectivos: Ng Vai Ip, inspector da Área de Transporte e 
Qualidade de Correspondências; e 

Pun Hon Kei, técnico de 1.ª classe. 

Vogais suplentes: Cheang Chan Meng, chefe geral dos Servi-
ços e Qualidade da área de Correio Registado; e 

Ung Iok Chan, adjunto-técnico especialista. 

Direcção dos Serviços de Correios, aos 26 de Abril de 2013. 

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 8 397,00)



N.º 19 — 8-5-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5987

交 通 事 務 局

名 單

交通事務局為填補編制外合同人員技術輔助人員組別之第

一職階首席技術輔導員一缺，以審查文件及有限制的方式進行

普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一三年二月二十七日第

九期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核成

績如下：

合格應考人： 分

陳嘉祺 ............................................................................. 78.56

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。 

（經二零一三年四月二十四日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年四月十五日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（一等高級技術員） 陳嘉俊 

正選委員：交通事務局特級技術輔導員 梁妙儀 

     房屋局首席特級技術輔導員 李森聯 

（是項刊登費用為 $1,361.00）

交通事務局為填補編制外合同人員技術輔助人員組別之第

一職階一等技術輔導員兩缺，以審查文件及有限制的方式進行

普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一三年二月二十七日第

九期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核成

績如下：

合格應考人： 分

1.º 何慧詩 ........................................................................ 79.25

2.º 王婉芳 ........................................................................ 78.69

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。 

（經二零一三年四月二十四日運輸工務司司長的批示確認）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal 
técnico de apoio dos trabalhadores contratados além do qua-
dro da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 
27 de Fevereiro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Chan Ka Kei ......................................................................... 78,56

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

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

Transportes e Obras Públicas, de 24 de Abril de 2013). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 15 de 
Abril de 2013. 

O Júri: 

Presidente: Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico su-
perior de 1.ª classe) da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego. 

Vogais efectivos: Leung Miu Yi, adjunto-técnico especialista 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego; e

Lei Sam Lin, adjunto-técnico especialista principal do Institu-
to de Habitação.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de 
pessoal técnico de apoio dos trabalhadores contratados além do 
quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, 
cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, 
de 27 de Fevereiro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ho Wai Si ...................................................................... 79,25

2.º Wong Un Fong ............................................................. 78,69

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da 
presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da 
sua publicação. 

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

Transportes e Obras Públicas, de 24 de Abril de 2013). 
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二零一三年四月十五日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（一等高級技術員） 陳嘉俊 

正選委員：交通事務局一等技術輔導員 陳雅妍 

     行政公職局二等高級技術員 鄒宇斯 

（是項刊登費用為 $1,390.00）

交通事務局為填補編制外合同人員技術輔助人員組別之第

一職階一等行政技術助理員三缺，以審查文件及有限制的方式

進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一三年二月二十七

日第九期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評

核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 潘小華 ........................................................................ 79.19

2.º 羅苑珊 ........................................................................ 79.06

3.º 葉綺雯 ........................................................................ 73.63

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。 

（經二零一三年四月二十四日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年四月十五日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（顧問高級技術員） 馮佩華 

正選委員：交通事務局二等技術輔導員 符珊珊 

     教育暨青年局二等技術員 黃明鋒 

（是項刊登費用為 $1,361.00）

公  告

交通事務局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 15 de 
Abril de 2013. 

O Júri: 

Presidente: Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico su-
perior de 1.ª classe) da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego.

Vogais efectivas: Chan Nicole, adjunto-técnico de 1.ª classe da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego; e

Chao U Si, técnica superior de 2.ª classe da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três lugares 
de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal técnico de apoio dos trabalhadores contrata-
dos além do quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Pun Sio Wa .................................................................... 79,19

2.º Lo Un San ..................................................................... 79,06

3.º Ip I Man ........................................................................ 73,63

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da 
presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da 
sua publicação. 

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

Transportes e Obras Públicas, de 24 de Abril de 2013). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 15 de 
Abril de 2013. 

O Júri: 

Presidente: Fong Pui Wa, chefia funcional (técnico superior 
assessor) da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

Vogais efectivos: Fu San San, adjunto-técnico de 2.ª classe da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego; e 

Wong Meng Fong, técnico de 2.ª classe da Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
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selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores con-
tratados além do quadro da Direcção dos Serviços para os As-
suntos de Tráfego (DSAT), para o preenchimento dos seguintes 
lugares:

1. Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de 
pessoal técnico;

2. Dois lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal técnico de apoio.

Mais se informa que se encontram afixados, para consulta, os 
avisos dos concursos acima referidos, no quadro de anúncios da 
Divisão Administrativa e Financeira da DSAT, sita na Estrada 
de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicados nas páginas 
electrónicas da DSAT e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública.

Podem candidatar-se os trabalhadores contratados além do 
quadro da DSAT, que reúnam as condições estipuladas na alí-
nea 2) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009. O prazo para a 
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 25 de 
Abril de 2013.

 O Director dos Serviços, Wong Wan.

(Custo desta publicação $ 1 429,00) 

選及晉級培訓》規定，現通過審查文件及有限制方式，為交通事

務局以編制外合同任用的人員進行下列限制性普通晉級開考：

一、技術員人員組別之第一職階一等技術員兩缺；

二、技術輔助人員組別之第一職階一等技術輔導員兩缺。

上述開考的通告現張貼於澳門馬交石炮台馬路33號六樓交

通事務局行政及財政處告示板，以及本局網頁及行政公職局網

頁以供查閱。

凡具備第14/2009號法律第十四條第一款（二）項所規定條

件的交通事務局以編制外合同任用的人員均可報考，報考期限

為十日，由本公告公布於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第

一個工作日起計。

二零一三年四月二十五日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費為 $1,429.00）
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