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COMISSARIADO DA AUDITORIA

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria (CA), 
sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 336-342, Centro 
Comercial Cheng Feng, 20.º andar, e publicado nos sítios do 
CA 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 CA, 
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 forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), para o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico 
principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro 
de pessoal do CA, 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.

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria (CA), 
sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 336-342, Centro 
Comercial Cheng Feng, 20.º andar, e publicado nos sítios do 
CA 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 CA, 
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 forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), 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, 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.

Informa-se que, nos termos do artigo 18.º, n.º 3, do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011, se encontram afixadas 
no Comissariado da Auditoria, sito na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção, n.os 336-342, Centro Comercial Cheng Feng, 
20.º andar, e podendo ser consultadas também no seu website  
(www.ca.gov.mo), as listas provisórias dos candidatos admiti-
dos aos concursos comuns, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para recrutamento de dois intérpretes-tradutores de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor (área 
de interpretação e tradução nas línguas chinesa e portuguesa), 
de três técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão (área de informática) e 
de um técnico de 2.ª classe, 1.º escalão (área de comunicação), 
da carreira de técnico, todos em regime de contrato além do 
quadro do Comissariado da Auditoria, abertos por avisos pu-
blicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2013.

審 計 署

公 告

為填補審計署人員編制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

正張貼在宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中心”二十樓審計署

行政財政處告示板，並於本署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。

為填補經由審計署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宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中

心”二十樓審計署行政財政處告示板，並於本署網頁及行政公職

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。

審計署為招聘編制外合同人員中葡傳譯及翻譯範疇翻譯員

職程第一職階二等翻譯員兩缺、技術員職程第一職階二等技術

員（資訊範疇）三缺及第一職階二等技術員（傳意範疇）一缺，

經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號行政法規第十八條第三款的規定，臨時名單張貼於宋

玉生廣場336-342號“誠豐商業中心”二十樓審計署告示板（或可

瀏覽本署網站：www.ca.gov.mo），以供查閱。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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二零一三年五月二十三日於審計署

審計長辦公室主任 何慧卿

（是項刊登費用為 $2,319.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

公 告

本辦公室以散位合同方式招聘輕型車輛司機職程第一職階

輕型車輛司機八缺，經於二零一三年四月十七日第十六期《澳門

特別行政區公報》第二組公佈以考核方式進行普通入職開考的

開考通告，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》第十八條第三款的規定公佈准考人臨時名單，該

名單張貼於四月二十五日前地終審及中級法院大樓終審法院院

長辦公室，並於法院網頁內公佈。

二零一三年五月二十三日於終審法院院長辦公室

辦公室主任 鄧寶國

（是項刊登費用為 $1,018.00）

檢 察 長 辦 公 室

名 單

檢察長辦公室為填補編制外合同人員技術員職程第一職階

首席技術員一缺，經於二零一三年四月十日第十五期《澳門特別

行政區公報》第二組公佈，以審查文件及有限制方式進行普通晉

級開考的公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

李揚 ................................................................................. 85.63

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經檢察長於二零一三年五月十五日批示確認）

二零一三年五月十四日於檢察長辦公室

Comissariado da Auditoria, aos 23 de Maio de 2013.

A Chefe do Gabinete do Comissário da Auditoria, Ho Wai 
Heng.

(Custo desta publicação $ 2 319,00) 

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no 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 Gabinete do 
Presidente do Tribunal de Última Instância (GPTUI), sito na 
Praceta 25 de Abril, Edifício dos Tribunais de Segunda e Úl-
tima Instâncias, e publicado no website dos Tribunais, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de oito 
lugares de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de mo-
torista de ligeiros, em regime de contrato de assalariamento 
do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril 
de 2013.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
23 de Maio de 2013.

O Chefe do Gabinete, Tang Pou Kuok.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico dos traba-
lhadores contratados além do quadro do Gabinete do Procura-
dor, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 10 de Abril 
de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lei Ieong .............................................................................. 85,63

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 do Ex.mo Senhor Procurador, de 15 de 

Maio de 2013).

Gabinete do Procurador, aos 14 de Maio de 2013.
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典試委員會：

主席：檢察長辦公室人事財政廳廳長 李凱旋

正選委員：檢察長辦公室人事財政廳職務主管 黎瑞蘭

     行政公職局指定人員 林暉（經濟局二等高級技

  術員）

（是項刊登費用為 $1,292.00）

新 聞 局

名 單

新聞局為填補人員編制內高級技術員職程第一職階首席顧

問高級技術員一缺，經於二零一三年二月二十七日第九期《澳門

特別行政區公報》第二組公佈以審查文件及有限制方式進行晉

級普通開考的公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

盧貴妹 ............................................................................. 87.13

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，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內提起訴願。

（經行政長官於二零一三年五月九日批示確認）

二零一三年五月十五日於新聞局

典試委員會：

主席：林佩貞

委員：區鑑華

 李錦垣

（是項刊登費用為 $1,194.00）

新聞局為填補人員編制內技術員職程第一職階首席特級技

術員兩缺，經於二零一三年二月二十七日第九期《澳門特別行政

區公報》第二組公佈以審查文件及有限制方式進行晉級普通開

考的公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 陳海城 ........................................................................ 92.19

2.º 歐舜華 ........................................................................ 88.31

O Júri:

Presidente: Lee Hoi Sun, chefe do Departamento de Gestão 
Pessoal e Financeira do GP.

Vogais efectivos: Lai Soi Lan, chefe funcional do DGPF do 
GP; e

Lam Fai, técnica superior de 2.ª classe da DSE, designada pe-
los SAFP.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior do quadro de pessoal do Gabinete de Comuni-
cação Social, cujo anúncio 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

Lou Kuai Mui ...................................................................... 87,13

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 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 9 

de Maio de 2013).

Gabinete de Comunicação Social, aos 15 de Maio de 2013.

O Júri:

Presidente: Lam Pui Cheng.

Vogais: Au Kam Va; e

Lei Kam Wun.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico do quadro de pessoal do Gabinete de Comunicação 
Social, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Feve-
reiro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Hoi Seng ............................................................. 92,19

2.º Au Son Wa .................................................................... 88,31
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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，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內提起訴願。

（經行政長官於二零一三年五月九日批示確認）

二零一三年五月十五日於新聞局

典試委員會：

主席：林佩貞

委員：黃寶孝

 陳俊賢

（是項刊登費用為 $1,194.00）

新聞局為填補人員編制內編輯職程第一職階首席特級編輯

兩缺，經於二零一三年二月二十七日第九期《澳門特別行政區公

報》第二組公佈以審查文件及有限制方式進行晉級普通開考的

公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 黃智謙 ........................................................................ 85.63

2.º 陳裕康 ........................................................................ 85.44

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，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內提起訴願。

（經行政長官於二零一三年五月九日批示確認）

二零一三年五月十五日於新聞局

典試委員會：

主席：黃樂宜

委員：區鑑華

 梁玉儀

（是項刊登費用為 $1,126.00）

公 告

新聞局為填補以下空缺，經於二零一三年四月十七日第十六

期《澳門特別行政區公報》第二組公佈以審查文件及有限制方式

進行晉級普通開考的公告，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，准考人

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.

(Homologada por despacho de S. Ex.a o Chefe do Executivo, de 9 

de Maio de 2013).

Gabinete de Comunicação Social, aos 15 de Maio de 2013.

O Júri:

Presidente: Lam Pui Cheng.

Vogais: Wong Pou Hao; e

Chan Chon In.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de redactor especialista principal, 1.º escalão, da carreira de 
redactor do quadro de pessoal do Gabinete de Comunicação 
Social, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Feve-
reiro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Chi Him ............................................................. 85,63

2.º Chan U Hong ............................................................... 85,44

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.

(Homologada por despacho de S. Ex.a o Chefe do Executivo, de 9 

de Maio de 2013).

Gabinete de Comunicação Social, aos 15 de Maio de 2013.

O Júri:

Presidente: Wong Lok I.

Vogais: Au Kam Va; e

Leong Iok I.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixada, no átrio do Gabi-
nete de Comunicação Social, sito na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º andar, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento do seguinte lugar do Ga-
binete de Comunicação Social, aberto por anúncio publicado 
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臨時名單張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局大

堂：

編制外合同人員：

第一職階顧問高級技術員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一三年五月十五日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $1,018.00）

按照行政長官二零一三年五月十五日的批示，並根據第

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，通過審查文件及

有限制方式進行晉級普通開考，以填補新聞局編制外合同任用

以下空缺：

第一職階首席行政技術助理員一缺；

第一職階一等攝影師及視聽器材操作員兩缺。

上述開考通告已張貼在南灣大馬路762-804號中華廣場15樓

新聞局大堂，並於新聞局網頁及行政公職局網頁內公佈。

報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊

接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年五月二十一日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $1,155.00）

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

名 單

為填補個人資料保護辦公室編制外合同人員之技術員職程

第一職階一等技術員一缺，經刊登於二零一三年三月十三日第

十一期第二組《澳門特別行政區公報》的公告，以審查文件及有

no Boletim Oficial da Região Administrativa 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 Administrativo n.º 23/2011 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos»:

Trabalhador contratado além do quadro:

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

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

Gabinete de Comunicação Social, aos 15 de Maio de 2013.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Exe-
cutivo, de 15 de Maio de 2013, 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», se acham abertos os con-
cursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, para 
o preenchimento dos seguintes lugares do pessoal provido em 
regime de contrato além do quadro do Gabinete de Comunica-
ção Social:

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

Dois lugares de fotógrafo e operador de meios audiovisuais 
de 1.ª classe, 1.º escalão.

Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-
-se afixados no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito 
na Avenida da Praia Grande, n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 
15.º andar, e publicados na página electrónica deste Gabinete e 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Gabinete de Comunicação Social, aos 21 de Maio de 2013.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 1 155,00) 

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico dos 
trabalhadores contratados além do quadro do Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais, cujo anúncio do aviso de abertura 
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限制方式進行普通晉級開考的公告，現公佈投考人的評核成績

如下：

合格投考人： 分

何淑儀 ............................................................................. 84.38

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，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政長官於二零一三年五月二十日的批示確認）

二零一三年五月十三日於個人資料保護辦公室

典試委員會：

主席：個人資料保護辦公室首席高級技術員 李敏濤

正選委員：個人資料保護辦公室顧問高級技術員 江啟苗

  體育發展局一等技術員 陳暢堅

（是項刊登費用為 $1,361.00）

公 告

關於個人資料保護辦公室以編制外合同方式招聘技術員職

程第一職階二等技術員（法律範疇）兩缺之開考（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》第二組公佈以

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的規定，將投考人最後成績名單張貼於南

灣大馬路804號中華廣場十三樓A-F座個人資料保護辦公室告

示板，及上載於本辦公室網頁（http://www.gpdp.gov.mo）供查

閱。

二零一三年五月二十一日於個人資料保護辦公室

辦公室代主任 楊崇蔚 

（是項刊登費用為 $822.00）

通 告 

第02/2013號許可

關於豁免履行通知的義務

為選舉宣傳目的進行資料處理

根據第8/2005號法律第二十一條第二款及第三款的規定，

公佈本許可。在本許可的範圍內處理個人資料，相關實體無須履

foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março de 2013:

Candidato aprovado: valores

Ho Sok I .............................................................................. 84,38

  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), os candidatos 
podem 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 

20 de Maio de 2013).

  Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 13 de 
Maio de 2013.

  O Júri:

Presidente: Lei Man Tou, técnica superior principal do Gabi-
nete para a Protecção de Dados Pessoais. 

Vogais efectivos: Kong Kai Mio, técnica superior assessora do 
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais; e

Chan Cheong Kin, técnico de 1.ª classe do Instituto do Des-
porto. 

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 27.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, 
no Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, sito na 
Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edif. China Plaza, 13.º 
andar A-F, e publicada na página electrónica deste Gabinete 
http://www.gpdp.gov.mo, a lista classificativa da prova de co-
nhecimentos dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico de 2.a classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área jurídica, dos trabalhadores contratados além do 
quadro do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais para 
efeitos de consulta, (cujo anúncio do aviso de abertura foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 44, II Série, de 31 de Outubro de 2012). 

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 21 de 
Maio de 2013. 

O Coordenador do Gabinete, substituto, Yang Chongwei. 

(Custo desta publicação $ 822,00)

Aviso

Autorização n.º 02/2013

Isenção da obrigação de notificação

Tratamento de dados da propaganda na eleição

A presente autorização é publicada ao abrigo do previsto nos 
n.os 2 e 3 do artigo 21.º da Lei n.º 8/2005. Nos termos da mesma, 
as entidades responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais 
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行上述法律第二十一條第一款規定的通知義務。

第一條

適用範圍

一、本豁免許可僅適用於立法會選舉中候選人及其團隊因

選舉宣傳的目的對選民及其他人士的個人資料進行自動化處理

的情況。

二、如對上款個人資料進行互聯及將個人資料轉移到特區

以外地方的情況，不適用本豁免許可。

第二條

個人資料的種類

為上條所指的目的處理的個人資料僅限於下列身份認別資

料：

（一）姓名；

（二）稱謂；

（三）年齡或出生日期；

（四）性別；

（五）職業；

（六）地址、電話號碼、傳真號碼及電郵地址。

第三條

保存時間

一、為第一條所指的目的，上條所指資料的最長保存期間為

立法會選舉管理委員會解散日計起六個月。

二、如因司法訴訟的需要，上款所指的期間可延長至轉交司

法機構或司法訴訟的判決轉為確定性判決後六個月。

第四條

資料的接收者

資料的接收者包括：

（一）根據法律規定須通告的實體；

（二）因第一條所指的目的，經資料當事人，或當其為未成年

人或禁治產人時其父母或監護人同意通告的實體。

nela incluídas estão isentas a obrigação da notificação prevista 
no n.º 1 do artigo 21.º da lei referida. 

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

1. A presente isenção aplica-se apenas aos tratamentos auto-
matizados dos dados pessoais dos eleitores e outros por parte 
dos candidatos e as suas equipas, que tenham como finalidade 
a propaganda da eleição legislativa.

2. A presente autorização de isenção não se aplica à interco-
nexão e à transferência dos dados citados no número anterior 
para local situado fora da RAEM.

Artigo 2.º

Categorias de dados pessoais

Os dados pessoais tratados com a finalidade prevista no arti-
go anterior são apenas os que se incluam nas seguintes catego-
rias: 

1) Nome;

2) Título;

3) Idade ou data de nascimento;

4) Sexo;

5) Profissão;

6) Endereço, número telefónico, fax e endereço de correio 
electrónico.

 
Artigo 3.º

Prazo de conservação

1. Com a finalidade prevista no artigo 1.º, os dados espe-
cificados no artigo anterior podem ser conservados por um 
período máximo de seis meses após a dissolução da Comissão 
de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa. 

2. O prazo indicado no número anterior poderá ser prolonga-
do, por motivos de acção judicial, até seis meses após a trans-
ferência de dados às instituições judiciárias ou o trânsito em 
julgado da sentença. 

Artigo 4.º

Destinatários dos dados

São destinatários dos dados: 

1) As entidades a quem os dados devam ser comunicados por 
força de disposição legal; 

2) As entidades a quem o titular dos dados, ou os pais ou tu-
tores dele quando ele é menor ou interdito consintam a comu-
nicação, no âmbito da finalidade prevista no artigo 1.º
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二零一三年五月二十一日於個人資料保護辦公室

代主任 楊崇蔚

（是項刊登費用為 $2,825.00）

行  政  公  職  局

名 單

行政公職局為填補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（資訊範疇）兩缺，經二零一三年三月

十三日第十一期《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的公告。現公佈應考人最後成

績如下：

合格應考人： 分

1.º 鮑志偉 .................................................................. 87.19 a）

2.º 鄭國偉 .................................................................. 87.19

a）根據第23/2011號行政法規第二十六條第一款的規定。

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。

（經二零一三年五月二十日行政法務司司長的批示認可） 

二零一三年五月八日於行政公職局

典試委員會：

主席：李紹昌

委員：李偉倫  

 António Amilcar da Rocha

（是項刊登費用為 $1,468.00）

行政公職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一缺，經二零一三年四月三日第十四期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 21 de 
Maio de 2013. 

O Coordenador do Gabinete, substituto, Yang Chongwei.

(Custo desta publicação $ 2 825,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E 

FUNÇÃO PÚBLICA

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so condicionado, documental, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de infor-
mática,  da carreira de técnico superior, providos em regime de 
contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.o 11, II Série, de 13 de Março de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Pau Chi Wai ............................................................... 87,19 a)

2.º Cheang Koc Wai ........................................................ 87,19

a) Nos termos do n.º 1 do artigo 26.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011.

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.

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

Administração e Justiça, de 20 de Maio de 2013).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 8 de Maio de 2013.

O Júri: 

Presidente: Lei Sio Cheong.

Vogais: Lei Wai Lon; e

António Amilcar da Rocha.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, provido em regime de contrato além do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Administração e Fun-
ção Pública, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, 
de 3 de Abril de 2013:
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合格應考人： 分

黃珏 ................................................................................. 78.44

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。

（經二零一三年五月二十日行政法務司司長的批示認可） 

二零一三年五月九日於行政公職局

典試委員會：

主席：許錦漢

委員：蔡志龍

 司徒英豪

（是項刊登費用為 $1,263.00）

法 務 局

公 告

法務局為填補以下空缺，現根據第14 / 2 0 0 9號法律和第

23/2011號行政法規的規定，以文件審閱及有限制方式，為法務局

之公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在水坑尾

街162號公共行政大樓十九樓法務局內，並於法務局網頁及行政

公職局網頁內公布，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：

I. 編制外合同人員空缺：

行政輔助範疇第一職階首席行政技術助理員一缺；

行政輔助範疇第一職階特級行政技術助理員五缺；

資訊範疇第一職階特級行政技術助理員一缺；

行政財政範疇第一職階一等技術輔導員兩缺。

II. 編制內人員空缺：

社會重返範疇第一職階首席顧問高級技術員一缺。

Candidato aprovado: valores

Wong Kuok.......................................................................... 78,44

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 candidato 
pode interpor recurso da presente lista, 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 20 de Maio de 2013).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 9 de Maio de 2013.

O Júri:

Presidente: Hui Kam Hon.

Vogais: Choi Chi Long; e                                 

Si Tou Ieng Hou.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Anúncios

Informa-se que se encontram afixados, na Direcção do 
Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), sita no 19.º andar 
do Edifício Administração Pública, Rua do Campo, n.º 162, e 
publicados na internet da DSAJ e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, os avisos referentes à aber-
tura dos concursos comuns, de acesso, documentais, condicio-
nados aos trabalhadores da DSAJ, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, com 
dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar 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 luga-
res :

I. Lugares dos trabalhadores contratados além do quadro:

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

Cinco lugares de assistente técnico administrativo especialista, 
1.º escalão, área de apoio administrativo; 

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão, área de informática;

Dois lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área 
administrativa e financeira. 

II. Lugar do quadro:

Um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
área de reinserção social.
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二零一三年五月二十日於法務局

局長 張永春

（是項刊登費用為 $1,566.00）

法務局為填補以下空缺，經二零一三年五月二日第十八期

《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號行政法規第十八條

第三款的規定公布，准考人臨時名單已張貼在水坑尾街162號公

共行政大樓十九樓法務局內：

編制外合同人員空缺： 

行政輔助範疇第一職階一等行政技術助理員一缺；

輔導/監管範疇第一職階一等技術輔導員兩缺；

公眾接待範疇第一職階特級技術輔導員七缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一三年五月二十三日於法務局

局長 張永春

（是項刊登費用為 $1,126.00）

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 20 de             
Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 se encontram afi-
xadas, na Direcção do Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), 
sita no 19.º andar do Edifício Administração Pública, Rua do 
Campo, n.º 162, as listas provisórias dos candidatos aos concur-
sos comuns, de acesso, documentais, condicionados aos traba-
lhadores da DSAJ, para o preenchimento dos seguintes lugares 
da DSAJ, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 2013. 

Lugares dos trabalhadores contratados além do quadro:

Um lugar de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da área de apoio administrativo;

Dois lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
área de monitor/vigilante;

Sete lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
área de atendimento público.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma 
legal.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 23 de 
Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2013年 04月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Abril de 2013
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no 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 e pode ser consul-
tada, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
dos Serviços de Identificação (DSI), sita na Avenida da Praia  
Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 20.º andar, a lista  
provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 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 de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, 
de 8 de Maio de 2013.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 21 de Maio de 
2013.

O Director dos Serviços, Lai Ieng Kit.

 (Custo desta publicação $ 1 087,00)

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Lista

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 21.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 30/2004, publica-se a lista de classificação 
final dos formandos do terceiro curso de habilitação para in-
gresso nas carreiras de oficial de justiça judicial e de oficial de 
justiça do Ministério Público, admitidos por concurso aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 6, II Série, de 9 de Fevereiro de 2011:

Formandos aprovados:

Ordem Nome
 Classificação

 Final 
Observa-

ções

1.º Kong Sau Peng ....................................15,781 

身 份 證 明 局

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，經於二零一三年五月八日第

十九期《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，

投考人臨時名單已張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場

二十字樓身份證明局之行政暨財政處內，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一三年五月二十一日於身份證明局

局長 黎英杰

（是項刊登費用為 $1,087.00）

法 律 及 司 法 培 訓 中 心

名 單

根據經第30/2004號行政法規第二十一條第五款規定，現公

佈參加了二零一一年二月九日第六期第二組《澳門特別行政區公

報》刊登的通告所指之特別考試，獲錄取修讀第三屆“進入法院

司法文員職程及檢察院司法文員職程的任職資格課程”學員的

最後評核名單。

合格學員：

名次 姓名 最後評核 備注

1.º江秀平 ..................................................... 15.781 

二零一三年五月二十日於商業及動產登記局——登記官 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 20 de Maio de 2013.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $227,910.00）
(Custo desta publicação $ 227 910,00)
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名次 姓名 最後評核 備注

2.º李莨瑋 ..................................................... 15.780 

3.º王啟浩 ..................................................... 15.639 

4.º梁泳蘭 ..................................................... 15.573 

5.º林美鳳 ..................................................... 15.502 

6.º趙崇光 ..................................................... 15.494 

7.º黃迪威 ..................................................... 15.479 

8.º岑靄詠 ..................................................... 15.391 

9.º陸錦冰 ..................................................... 15.382 

10.º閻淑儀 ..................................................... 15.309 

11.º梁兆燊 ..................................................... 15.281 

12.º郭展宏 ..................................................... 15.232 

13.º藍皓 ......................................................... 15.231 

14.º蔣慧婷 ..................................................... 15.221 

15.º吳業華 ..................................................... 15.090 

16.º林偉濠 ..................................................... 15.088 

17.º胡高詩 ..................................................... 15.087 

18.º黃偉基 ..................................................... 15.082 

19.º殷雄慧 ..................................................... 15.042 

20.º黃國權 ..................................................... 15.028 

21.º蘇正祥 ..................................................... 15.022 

22.º袁穎芝 ..................................................... 14.991 

23.º施楊 ......................................................... 14.971 

24.º潘菊玲 ..................................................... 14.968 

25.º朱倩文 ..................................................... 14.958 

26.º余寶珠 ..................................................... 14.937 

27.º鄺志立 ..................................................... 14.917 

28.º黃瀚賢 ..................................................... 14.901 

29.º區文敏 ..................................................... 14.882 

30.º李斯蔚 ..................................................... 14.881 

31.º曾麗瑩 ..................................................... 14.879 

32.º杜詩媚 ..................................................... 14.864 

33.º吳鴻祥 ..................................................... 14.856 

34.º楊雅雯 ..................................................... 14.847 

35.º黎海明 ..................................................... 14.831 

36.º胡顯業 ..................................................... 14.826 

37.º梁燕玲 ..................................................... 14.813 a）

38.º曾潔琼 ..................................................... 14.813 

39.º林慧婷 ..................................................... 14.802 

40.º林建業 ..................................................... 14.776 

41.º朱嘉煒 ..................................................... 14.770 

42.º梁勤富 ..................................................... 14.761 

Ordem Nome
 Classificação

 Final 
Observa-

ções

2.º Lei Leong Wai ....................................15,780 

3.º Wong Kai Hou ....................................15,639 

4.º Leong Weng Lan ................................15,573 

5.º Lam Mei Fong .....................................15,502 

6.º Chio Song Kuong ...............................15,494 

7.º Wong Tek Wai .....................................15,479 

8.º Sam Oi Weng ......................................15,391 

9.º Lok Kam Peng ....................................15,382 

10.º Im Sok I ...............................................15,309 

11.º Leong Sio San .....................................15,281 

12.º Kuok Chin Wang ................................15,232 

13.º Lam Hou ..............................................15,231 

14.º Cheong Wai Teng ...............................15,221 

15.º Ng Ip Wa ..............................................15,090 

16.º Lam Wai Hou ......................................15,088 

17.º Vu Kou Si ............................................15,087 

18.º Wong Wai Kei .....................................15,082 

19.º Ian Hong Wai ......................................15,042 

20.º Vong Kuok Kun ..................................15,028 

21.º Sou Cheng Cheong .............................15,022 

22.º Un Weng Chi .......................................14,991 

23.º Si Ieong ................................................14,971 

24.º Pun Kok Leng .....................................14,968 

25.º Chu Sin Man .......................................14,958 

26.º U Pou Chu ...........................................14,937 

27.º Kuong Chi Lap ...................................14,917 

28.º Vong Frederico ...................................14,901 

29.º Ao Man Man .......................................14,882 

30.º Li Siwei ................................................14,881 

31.º Chang Lai Ieng ...................................14,879 

32.º Tou Si Mei............................................14,864 

33.º Ng Hong Cheong ................................14,856 

34.º Ieong Nga Man ...................................14,847 

35.º Lai Hoi Meng ......................................14,831 

36.º Wu Hin Ip ............................................14,826 

37.º Leong In Leng ....................................14,813 a)

38.º Chang Kit Keng ..................................14,813 

39.º Lam Wai Teng .....................................14,802 

40.º Lam Kin Ip ..........................................14,776 

41.º Chu Ka Wai .........................................14,770 

42.º Leong Kan Fu .....................................14,761 
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43.º林卓雄 ..................................................... 14.752 

44.º李良汪 ..................................................... 14.750 

45.º馮彥龍 ..................................................... 14.743 

46.º朱佩雯 ..................................................... 14.737 

47.º陳思敏 ..................................................... 14.731 

48.º李澤龍 ..................................................... 14.713 

49.º黃維 ......................................................... 14.711 

50.º吳培洪 ..................................................... 14.708 

51.º蘇志遠 ..................................................... 14.704 

52.º梁詠心 ..................................................... 14.685 

53.º莫嘉琪 ..................................................... 14.663 

54.º張展明 ..................................................... 14.632 

55.º陳曉紅 ..................................................... 14.630 

56.º陸思雅 ..................................................... 14.625 

57.º施玉燕 ..................................................... 14.618 

58.º郭曉婷 ..................................................... 14.611 

59.º黃文玉 ..................................................... 14.604 

60.º羅偉倫 ..................................................... 14.574 a）

61.º何國盛 ..................................................... 14.574 

62.º姚麗娜 ..................................................... 14.572 

63.º劉華康 ..................................................... 14.542 

64.º袁偉基 ..................................................... 14.541 

65.º李志安 ..................................................... 14.540 

66.º羅苑竹 ..................................................... 14.526 

67.º蘇玉芳 ..................................................... 14.514 

68.º許世儒 ..................................................... 14.511 a）

69.º吳琦琦 ..................................................... 14.511 

70.º陳龍 ......................................................... 14.510 

71.º黃特龍 ..................................................... 14.504 

72.º孔憲成 ..................................................... 14.499 

73.º黃樹培 ..................................................... 14.486 

74.º劉紫珊 ..................................................... 14.474 

75.º徐浩民 ..................................................... 14.473 

76.º梁雁君 ..................................................... 14.465 

77.º樊嘉然 ..................................................... 14.446 

78.º李藝傑 ..................................................... 14.399 

79.º李美珍 ..................................................... 14.383 

80.º鄺偉業 ..................................................... 14.377 

81.º陳美華 ..................................................... 14.353 

82.º何浩昌 ..................................................... 14.334 

83.º梁皓然 ..................................................... 14.321 

Ordem Nome
 Classificação

 Final 
Observa-

ções

43.º Lam Cheok Hong ...............................14,752 

44.º Lei Leong Wong .................................14,750 

45.º Fong In Long.......................................14,743 

46.º Chu Pui Man Maria ...........................14,737 

47.º Chan Si Man .......................................14,731 

48.º Lei Chak Long ....................................14,713 

49.º Wong Wai ............................................14,711 

50.º Ng Pui Hong ........................................14,708 

51.º Sou Chi Un ..........................................14,704 

52.º Cintia Conceição Leong ....................14,685 

53.º Mok Ka Kei .........................................14,663 

54.º Cheong Chin Meng ............................14,632 

55.º Chan Hio Hong ..................................14,630 

56.º Lok Si Nga ...........................................14,625 

57.º Si Iok In ...............................................14,618 

58.º Sónia Hio Teng Da Silva Kuok.........14,611 

59.º Wong Man Iok ....................................14,604 

60.º Lo Wai Lon .........................................14,574 a)

61.º Ho Kuok Seng .....................................14,574 

62.º Io Lai Na ..............................................14,572 

63.º Lao Wa Hong ......................................14,542 

64.º Un Wai Kei ..........................................14,541 

65.º Lei Chi On ...........................................14,540 

66.º Lo Un Chok ........................................14,526 

67.º Sou Iok Fong .......................................14,514 

68.º Hoi Sai U .............................................14,511 a)

69.º Ng Kei Kei ...........................................14,511 

70.º Chan Long ...........................................14,510 

71.º Wong Tak Long ..................................14,504 

72.º Kong Hin Seng ....................................14,499 

73.º Wong Su Pui ........................................14,486 

74.º Lau Chi San .........................................14,474 

75.º Choi Hou Man ....................................14,473 

76.º Leung Ngan Kuan ..............................14,465 

77.º Carlos Morgado ..................................14,446 

78.º Lei Ngai Kit .........................................14,399 

79.º Lei Mei Chan ......................................14,383 

80.º Kuong Wai Ip ......................................14,377 

81.º Chan Mei Wah ....................................14,353 

82.º Ho Hou Cheong..................................14,334 

83.º Leong Hou In ......................................14,321 
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名次 姓名 最後評核 備注

84.º張展望 ..................................................... 14.316 

85.º林嘉洪 ..................................................... 14.303 

86.º徐俊峰 ..................................................... 14.294 

87.º蔡鴻陽 ..................................................... 14.288 

88.º陳書林 ..................................................... 14.250 

89.º譚兆寶 ..................................................... 14.243 

90.º張國偉 ..................................................... 14.225 

91.º何明瀚 ..................................................... 14.211 

92.º梅淑賢 ..................................................... 14.185 

93.º謝鴻傑 ..................................................... 14.173 

94.º何采姿 ..................................................... 14.131 

95.º黃國錚 ..................................................... 14.085 

96.º謝榮鋒 ..................................................... 14.070 

97.º黃成俊 ..................................................... 14.066 

98.º施養錨 ..................................................... 14.025 

99.º王振凌 ..................................................... 13.993 a）

100.º張剛毅 ..................................................... 13.993 

101.º梁卓宏 ..................................................... 13.941 

102.º古瑞華 ..................................................... 13.938 

103.º麥承罡 ..................................................... 13.916 

104.º黎健君 ..................................................... 13.907 

105.º梁芷雯 ..................................................... 13.897 

106.º馮智恆 ..................................................... 13.856 a）

107.º白華輝 ..................................................... 13.856 

108.º李建邦 ..................................................... 13.849 

109.º馬國善 ..................................................... 13.776 

110.º黃富文 ..................................................... 13.683 

111.º龔俊銘 ..................................................... 13.606 

112.º袁志偉 ..................................................... 13.582 

113.º高健雄 ..................................................... 13.478 

114.º黎偉斌 ..................................................... 13.394 

115.º馮繼昌 ..................................................... 13.388 

116.º譚智敏 ..................................................... 13.125 

備注：

a）按照第30/2004號行政法規第二十一條第二款（一）項規

定的優先排序準則；

1. 按照第30/2004號行政法規第十四條的相關規定，自本名

單公佈：

1.1. 由翌日起，終止對合格但名次不在擬填補的110個職位

空缺內的學員的委任及合同；

Ordem Nome
 Classificação

 Final 
Observa-

ções

84.º Cheong Chin Mong ............................14,316 

85.º Lam Ka Hong .....................................14,303 

86.º Choi Chon Fong .................................14,294 

87.º Choi Hong Ieong ................................14,288 

88.º Chan Su Lam ......................................14,250 

89.º Tam Sio Pou ........................................14,243 

90.º Cheong Kuok Wai ..............................14,225 

91.º Ho Meng Hon .....................................14,211 

92.º Mui Sok In ...........................................14,185 

93.º Che Hong Kit ......................................14,173 

94.º Ho Choi Chi ........................................14,131 

95.º Wong Kuok Chang .............................14,085 

96.º Che Weng Fong ..................................14,070 

97.º Wong Seng Chon ................................14,066 

98.º Si Ieong Nao ........................................14,025 

99.º Wong Chan Leng ................................13,993 a)

100.º Cheong Kong Ngai .............................13,993 

101.º Leong Cheok Wang ...........................13,941 

102.º Ku Soi Wa ............................................13,938 

103.º Mak Seng Kong ..................................13,916 

104.º Lai Kin Kuan ......................................13,907 

105.º Leong Chi Man ...................................13,897 

106.º Fong Chi Hang....................................13,856 a)

107.º Pak Wa Fai ..........................................13,856 

108.º Lei Kin Pong .......................................13,849 

109.º Ma Kuok Sin .......................................13,776 

110.º Wong Fu Man .....................................13,683 

111.º Kong Chon Meng ...............................13,606 

112.º Un Chi Wai ..........................................13,582 

113.º Kou Kin Hong.....................................13,478 

114.º Lai Wai Pan .........................................13,394 

115.º Fong Kai Cheong ................................13,388 

116.º Tam Chi Man ......................................13,125 

Observações:

a) Preferência nos termos do disposto na alínea 1) do n.º 2 do 
artigo 21.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2004;

1. Nos termos do artigo 14.º do Regulamento Administrativo 
n.º 30/2004, com a publicação da presente lista:

1.1. Cessa, no dia seguinte, a validade das nomeações e dos 
contratos dos formandos não aprovados ou aprovados mas gra-
duados para além do número de lugares vagos a preencher (110 
vagas);
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1.2. 對名次於擬填補的110個職位空缺內（法院辦事處80個

空缺及檢察院辦事處30個空缺）的學員的委任及合同自動延長

至其就職之日；在未能就職的情況下，最長延至本名單公佈後第

六十日。

2. 根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第六十八條的規

定，學員得在本名單於《澳門特別行政區公報》公佈之日起十個

工作日內提起上訴。

（行政長官於二零一三年五月二十四日批示確認）

典試委員會：

主席：法律及司法培訓中心教學委員會主席 Manuel 

 Marcelino Escovar Trigo

正選委員：初級法院法官 盧立紅

 檢察院檢察官 黎裕豪

（是項刊登費用為 $8,094.00）

退  休  基  金  會

公 告

按照刊登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》之通告，本會以考核方式進行對外入職普通開考，

以填補退休基金會人員編制技術員職程的第一職階一等技術員

（媒體設計範疇）一缺。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，投考人確

定名單已張貼在新口岸宋玉生廣場181至187號，光輝商業中心

二十樓退休基金會及上載於本會網頁http://www.fp.gov.mo，以

供查閱。

知識考試擬定於二零一三年七月舉行，舉行的日期、時間及

地點之通告將在同年六月二十六日張貼於退休基金會及上載於

本會網頁http://www.fp.gov.mo。

二零一三年五月二十日於退休基金會

行政管理委員會代主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $1,115.00）

1.2. Consideram-se automaticamente prorrogados até à data 
da tomada de posse ou até 60 dias após a publicação da presen-
te lista, quando a posse não tenha ocorrido dentro deste prazo, 
as nomeações e os contratos dos formandos aprovados e 
graduados até aos 110 lugares vagos a preencher (80 nas 
secretarias dos tribunais e 30 nos serviços do Ministério Público).

2. Nos termos do disposto no artigo 68.º do Estatuto dos Tra-
balhadores da Administração Pública de Macau, em vigor, os 
formandos podem interpor recurso da presente lista, no prazo 
de dez dias úteis, a contar da data da sua publicação no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

24 de Maio de 2013).

O Júri:

Presidente: Manuel Marcelino Escovar Trigo, presidente do 
Conselho Pedagógico do Centro de Formação Jurídica e Judi-
ciária.

Vogais efectivos: Lou Silva Lap Hong, Juíza do Tribunal Ju-
dicial de Base; e 

Lai U Hou, Delegado do Procurador do Ministério Público.

(Custo desta publicação $ 8 094,00)

FUNDO DE PENSÕES

Anúncio

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 serviços públicos), se encontra afixada, no Fundo de Pen-
sões, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 181-187, 
Centro Comercial Brilhantismo, 20.º andar, Macau, e disponi-
bilizada na página electrónica deste Fundo (http://www.fp.gov.
mo), a lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área 
de media design, da carreira de técnico do quadro de pessoal 
do Fundo de Pensões, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II 
Série, de 6 de Março de 2013.

Mais se informa que a data de realização da prova de co-
nhecimentos é marcada provisoriamente para o mês de Julho 
de 2013. O aviso referente à data, hora e ao local da referida 
prova será afixado no dia 26 de Junho de 2013, no Fundo de 
Pensões e disponibilizado na página electrónica deste Fundo 
(http://www.fp.gov.mo).

Fundo de Pensões, aos 20 de Maio de 2013.

A Presidente do Conselho de Administração, substituta, 
Ermelinda M. C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)
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三十日告示

茲公佈，身份證明局已故退休第二職階特級技術輔導員區

佩群之鰥夫李明麟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。

二零一三年五月二十三日於退休基金會

行政管理委員會代主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $685.00）

財 政 局

告 示

市區房屋稅

茲特公告，按照八月十二日第19/78/M號法律核准之《市區

房屋稅章程》第九十五條二款的規定，澳門財稅廳收納處將於二

零一三年六月、七月及八月，對載於該廳房屋紀錄冊的房屋開庫

徵收屬自動繳納性質之獨一期的房屋稅。

開庫徵收為期三十天，由徵稅憑單所指月份第一天起計。

按照上述章程第九十六條一款的規定，於開庫徵收期限屆滿

後六十天內繳納者，除稅款外須另加徵欠款百分之三的款項以

及法定的遲延利息。

上指六十天期限屆滿後，如經結算的稅款、相關的遲延利息

及欠款百分之三的款項仍未獲得清繳，即予進行催徵。

二零一三年五月九日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,155.00）

統  計  暨  普  查  局

公 告

統計暨普查局為填補編制外合同人員高級技術員組別之第

一職階首席顧問高級技術員二缺及技術輔助人員組別之第一職

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Lei Meng Lon, viúvo de Au Pui 
Kwan, que foi adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, aposenta-
da da Direcção dos Serviços de Identificação, requerido a pen-
são de sobrevivência deixada pela mesma, devem 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 Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus 
direitos, pois que, não havendo impugnação será resolvida a pre-
tensão do requerente, findo que seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 23 de Maio de 2013.

A Presidente do Conselho de Administração, substituta, 
Ermelinda M. C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 685,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Edital

Contribuição Predial Urbana

Faz-se saber, nos termos do disposto no artigo 95.º, n.º 2, do 
Regulamento da Contribuição Predial Urbana, aprovado pela 
Lei n.º 19/78/M, de 12 de Agosto, que, durante os meses de Ju-
nho, Julho e Agosto de 2013, estará aberto o cofre da Recebe-
doria da Repartição de Finanças de Macau para o pagamento 
voluntário da única prestação da contribuição predial urbana, 
em relação aos prédios constantes das matrizes desta Reparti-
ção.

O prazo da cobrança à boca do cofre é de trinta dias, com 
início no 1.º dia do mês indicado no documento de cobrança.

Findo o prazo da cobrança à boca do cofre, terão os contri-
buintes mais sessenta dias para satisfazerem as suas colectas, 
acrescidas de três por cento de dívidas e juros de mora legais, 
conforme o disposto no artigo 96.º, n.º 1, do citado regulamen-
to.

Decorridos sessenta dias sobre o termo do prazo da cobran-
ça voluntária, sem que se mostre efectuado o pagamento da 
contribuição liquidada, dos juros de mora e três por cento de 
dívidas, proceder-se-á ao relaxe.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 9 de Maio de 2013.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncio

Informa-se que nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
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階首席特級行政技術助理員一缺，經於二零一三年四月十七日第

十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制

的方式進行普通晉級開考的公告。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，准考人臨時名單已張貼在宋玉生廣場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內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一三年五月十五日於統計暨普查局

局長 鄺碧芳

（是項刊登費用為 $1,194.00）

勞 工 事 務 局

公 告

勞工事務局根據八月三日第14/2009號法律《公務人員職程

制度》及八月八日第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，為勞工事務局編制人

員進行技術員職程第一職階首席特級技術員一缺的限制性晉級

普通開考。

上述開考通告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（一）項所規定條

件的勞工事務局編制人員均可報考，報考期限為十日，由本公告

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。

二零一三年五月二十二日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,263.00）

dos serviços públicos», se encontram afixadas, na Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alame-
da Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty 
Plaza», 17.º andar, e publicado na internet da DSEC, as listas 
provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados aos trabalhadores da DSEC, para 
o preenchimento de dois lugares de técnico superior assessor 
principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico superior e 
um lugar de assistente técnico administrativo especialista prin-
cipal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio, ambos 
contratados além do quadro da DSEC, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2013.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regula-
mento administrativo.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 15 de 
Maio de 2013.

A Directora dos Serviços, Kong Pek Fong.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico, para o pessoal do quadro da Direcção dos Ser-
viços para os Assuntos Laborais, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», de 3 de Agosto, e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», de 8 
de Agosto.

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado na 
Divisão Administrativa e Financeira destes Serviços, sita na 
Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, Edifício 
Advance Plaza, 2.º andar, Macau, bem como nos sítios da 
intranet destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública.

Pode candidatar-se o pessoal do quadro da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, que reúna as condições 
estipuladas no artigo 14.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 14/2009. O 
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 22 de 
Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)
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博 彩 監 察 協 調 局

公 告

為填補下述博彩監察協調局以編制外合同方式任用的人員

空缺，經於二零一三年五月八日第十九期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以文件審查、有限制方式進行普通晉級開考的公

告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，准考

人臨時名單張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場二十一樓本局

行政財政處告示板以供查閱：

第一職階首席特級督察二缺；

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。

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。

二零一三年五月二十三日於博彩監察協調局

代局長 梁文潤

（是項刊登費用為 $1,155.00）

消 費 者 委 員 會

通  告

（開考編號：01/CC-Recruitment/2013）

按照經濟財政司司長於二零一二年八月三十日的批示，以及

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，消費者

委員會以考核方式進行普通對外入職開考，以填補消費者委員會

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

（行政文員範疇）兩缺。

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，自最後成績名單公佈之日起計。

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas, no quadro de 
anúncio da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da 
Praia Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, as 
listas provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de 
acesso, documentais, condicionados, para o preenchimento 
dos seguintes lugares, providos em regime de contrato além do 
quadro do pessoal da Direcção de Inspecção e Coordenação 
de Jogos, abertos por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 8 
de Maio de 2013, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011:

Dois lugares de inspector especialista principal, 1.º escalão;

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

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

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

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 23 de 
Maio de 2013.

O Director, substituto, Leong Man Ion.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Aviso

(Concurso n.º 01/CC-Recruitment/2013)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Sr. Secretário 
para a Economia e Finanças, de 30 de Agosto de 2012, e nos 
termos da Lei n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, se acha aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de oficial administrativo, da carreira de assistente 
técnico administrativo, em regime de contrato além do quadro 
do Conselho de Consumidores:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau.

O presente concurso é válido até um ano, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final.
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2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

2.1. 澳門特別行政區永久性居民； 

2.2. 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職的一般要件；

2.3. 具有初中畢業學歷之人士。 

3. 報名方式、地點及須遞交的資料及文件

3.1. 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），於指定期限內辦公時間，攜同須遞交的文

件，前往消費者委員會，位於澳門高士德大馬路26號何鴻燊夫人

大廈行政財政組報考；本會不接受郵寄，電郵或傳真方式的投考

資料。

3.2. 須遞交的文件

3.2.1 與公職無聯繫之投考人遞交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）。

3.2.2 與公職有聯繫之投考人遞交：

上述a）、b）、c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人

資料紀錄。

如上述a）、b）、c）項所指文件以及個人資料紀錄已存於所

屬部門的個人檔案內，則免除提交，但須於投考報名表內明確聲

明。

3.2.3 遞交文件時，須出示文件的正本或認證本；

3.2.4 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡

文。

3.2.5 上指專用印件可到印務局購買或從該局網頁下載。

2. Condições de candidatura 

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo 
do prazo de apresentação de candidaturas, satisfaçam as se-
guintes condições:

2.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, vigente;

2.3 Estejam habilitados com o ensino secundário geral.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos a apresentar

3.1 A candidatura é formalizada mediante a apresentação 
da ficha de inscrição em concurso (impresso próprio apro-
vado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a 
qual deve ser instruída com os documentos abaixo indicados 
e entregue até ao termo do prazo fixado e durante as horas de 
expediente, à área administrativa e financeira do Conselho 
de Consumidores que se situa na Av. de Horta e Costa, n.º 26, 
no Edifício Clementina Ho, Macau. O CC não aceita o envio 
das informações relativas à candidatura por via postal, correio 
electrónico ou fax.

3.2 Documentos a apresentar

3.2.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, a habilitação académica, 
formação profissional e experiência profissional, bem como os 
seus documentos comprovativos.

3.2.2 Candidatos vinculados à função pública:

Documentos mencionados nas alíneas a), b) e c) do ponto 
anterior, bem como o registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas a), b) e c), bem como do registo 
biográfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
processos individuais do Serviço a que pertencem, devendo 
ser declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição em 
concurso.

3.2.3 Na apresentação de documento, deve-se exibir o seu 
original ou cópia autenticada.

3.2.4 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar as provas.

3.2.5 O requerimento, em impresso próprio acima referido, 
encontra-se disponível na página electrónica da Imprensa Ofi-
cial ou pode ser adquirido, mediante pagamento, nos balcões 
da mesma.
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4. 職務內容的一般特徵

須具有初中畢業學歷，透過以設立或配合的方法及程序，擔

任既定指令中的技術應用的執行性職務，或須執行具有一個或

多個行政領域，如接待、會計、人事管理、總務及財產管理、檔案

及行政事務等具有一定複雜程度的執行性職務。

5. 職務內容

從事處理一切涉及行政活動的工作，可包括一個或多個職

務範圍，確保負責提供財產和服務的機關的運作：在人事管理方

面，處理一切文書工作，並為人員委任的程序、免職申請、死亡

津貼的批給、公務員醫療福利受益人衛生護理證的發出、家庭津

貼的申請、房屋津貼的批給、年資獎金的發放、公務員勤謹的核

實、服務時間的計算、年資表的編製、工作評核的發出、年假表

的編制、缺勤的控制及記錄、無薪假及特別假的批核、讓公務員

會見醫學委員會及退休等的步驟展開一切必要的行政程序；在

會計方面，處理預算案的計算工作，管制經常性開支，按照收入

表、購置及人員開支，諸如薪酬、補助及扣除等，進行徵收的程

序；在文書管理方面，處理所有函件的收發及遞送程序；在檔案

方面，進行組織及文件分類，管理存檔物料的保存工作，以及對

大量文件進行內部管制；在財務管理方面，進行財產分類，並執

行有關供應的工作，並對消費物料作出控制及管理；在文書/打

字的程序方面，製發各式各樣的文件，打字，並作適當的精美印

製；在接待公眾方面，接待使用者並滿足他們的需要，倘該等需

要涉及其他工作範疇時，向他們提供資料，又或倘問題的解決方

法超出職權範疇時，指引他們前往有關部門。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階二等行政技術助理員（行政文員範疇）的薪俸點為

第14/2009號法律附件一之表二第三級別所載的195點，享有公職

一般制度規定的權利及福利。

7. 聘用方式

以編制外合同聘用，之前需經六個月散位合同的試用期。

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com 
base no estabelecimento ou adaptação de métodos e proces-
sos, enquadrados em instruções gerais e procedimentos bem 
definidos, ou executa tarefas com certo grau de complexidade, 
relativas a uma ou mais áreas de actividade administrativa, 
designadamente recepção, contabilidade, pessoal, economato e 
património, arquivo e expediente, requerendo habilitação lite-
rária de nível do ensino secundário geral.

5. Conteúdo funcional

Executa todas as tarefas relacionadas com a actividade ad-
ministrativa, podendo as mesmas incluir uma ou mais áreas 
funcionais, assegura o funcionamento dos órgãos incumbidos 
da prestação de bens e serviços; na área de gestão de recursos 
humanos, executa todo o expediente e desenvolve todos os 
procedimentos burocráticos necessários à tramitação dos pro-
cessos de nomeações de pessoal, pedidos de exoneração, con-
cessão de abonos por falecimento, emissão de cartões de bene-
ficiário de assistência médica dos funcionários, requerimento 
do subsídio de família, concessão do subsídio de residência, 
atribuição do prémio de antiguidade, verificação da assiduida-
de dos funcionários, cálculo de tempo de serviço, listas de anti-
guidade, atribuição da classificação de serviço, mapas de férias, 
controlo e registo de faltas, autorização de licenças, apresen-
tação de funcionários à junta médica, aposentação; na área de 
contabilidade, executa os cálculos relativos a propostas orça-
mentais, efectua o controlo das despesas correntes, executa os 
procedimentos relativos a cobranças de acordo com a tabela 
de receitas, aquisições e despesas com pessoal, nomeadamente 
remunerações, abonos e descontos; na área de expediente, exe-
cuta os procedimentos relativos à entrada, encaminhamento e 
expedição de todas as correspondências; na área de arquivo, 
procede à organização e classificação dos documentos, zela 
pela conservação do material em arquivo e efectua o con-
trolo interno do fluxo dos documentos; na área de gestão do 
património, procede à classificação de bens e executa tarefas 
relativas ao aprovisionamento e procede também ao controlo e 
gestão do material de consumo; na área de processamento de 
texto/dactilografia, produz documentos diversos, digitando-os 
e imprimindo-lhes com uma apresentação estética adequada; 
na área de atendimento ao público, atende os utentes e satisfaz 
as suas solicitações e presta informações relacionadas com ou-
tras áreas de actividade ou encaminha as questões para os res-
pectivos serviços para efeitos de resolução, quando as mesmas 
ultrapassam o âmbito da competência da respectiva área.

6. Vencimento, direitos e regalias

O assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão, 
área de oficial administrativo, vence pelo índice 195 da tabela 
indiciária de vencimento, constante do nível 3 do Mapa 2 do 
Anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da função pública.

7. Forma de provimento

O provimento é em regime de contrato além do quadro, pre-
cedido de um período experimental de seis meses, em regime 
de contrato de assalariamento.
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8. 甄選方式

a）知識考試，不超過三小時的筆試（淘汰制）；

b）專業面試（淘汰制）；

c）履歷分析。

缺席、放棄任何一項或任一階段考試者即被除名。

9. 甄選方式的目的

知識考試：評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平；

專業面試：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；

履歷分析：透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、工

作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力。

10. 評分制度

知識考試：60%

專業面試：20%

履歷分析：20%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在知識考試或專業面試中得分低於50分，將被淘汰。

淘汰與否，成績都將於成績名單公佈，及合格投考人將獲通

知參加下一項甄選。

投考人的最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，低於50分者視作被淘汰。

11. 優先條件

11.1 除熟識中文（書寫及講流利粵語及普通話）外，尚熟識

（書寫及講流利）葡語或英語；

11.2 具備1年或以上接待公眾或處理投訴之工作經驗；

11.3 熟識電腦之中文輸入法、Excel、Word之操作；

11.4 如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規第

二十六條所規定的優先條件為之。

8. Métodos de selecção

a) Prova de conhecimentos, a prestar por escrito, com a du-
ração máxima de 3 horas (de carácter eliminatório);

b) Entrevista profissional (de carácter eliminatório);

c) Análise curricular.

O candidato que falte ou desista da realização de qualquer 
das provas é imediatamente excluído.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminada função;

Entrevista profissional — determinar e avaliar elementos de 
natureza profissional relacionados com a qualificação e a expe-
riência profissionais dos candidatos face ao perfil das exigên-
cias da função;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho da respectiva função, ponderando a habi-
litação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Sistema de classificação

 Prova de conhecimentos: 60%;

 Entrevista profissional: 20%;

Análise curricular: 20%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100 pontos.

Serão considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 pontos na prova de conhecimentos 
ou na entrevista profissional.

Os resultados dos candidatos, quer aprovados, quer excluí-
dos, serão publicados na lista classificativa, sendo os candidatos 
aprovados devidamente avisados de passarem à próxima fase 
de selecção.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 50 pontos na classificação final que resulta 
da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de 
selecção utilizados.

11. Condições de preferência

11.1 Domínio fluente (escrito e falado) das línguas chinesa 
(cantonense e mandarim) e portuguesa ou inglesa.

11.2 Experiência profissional mínima de um ano na área de 
atendimento ao público ou na área de tratamento de queixas.

11.3 Domínio perfeito na digitação de caracteres chineses 
no computador e na utilização de meios informáticos Excel e 
Word. 

11.4 Em caso de igualdade de classificação, os candidatos 
serão ordenados, de acordo com as indicações de preferência 
previstas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.
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12. 公佈名單

臨時名單、確定名單及中間各考試階段的成績名單張貼於消

費者委員會，位於澳門高士德大馬路26號何鴻燊夫人大廈地下

電梯大堂供查閱，及上載於本會網頁http://www.consumer.gov.

mo。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區

公報》公佈。

13. 考試範圍

13.1 法律知識

——《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

—— 經十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法

典》；

——《澳門消費爭議仲裁中心規章》；

——六月十一日第29/96/M號法令（核准仲裁制度）；

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

 ——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第15/2009號法律——領導及主管人員通則的基本規

定；

——第26/2009號行政法規——領導及主管人員通則的基本

規定；

——第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

——第2/2011號法律——年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度；

——第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核

原則；

——第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表

現評核一般制度；

——第235/2004號行政長官批示——評核諮詢委員會的設

立、組成及運作規則；

——第11/2007號行政法規——公務人員工作表現的獎賞制

度；

——現行第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

——現行第6/2006號行政法規——公共財政管理制度；

——現行第122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及提

供勞務之開支制度；

12. Publicitação de listas

As listas provisória e definitiva, bem como as listas classifica-
tivas das fases intermédias do concurso serão afixadas no rés-
-do-chão, junto ao elevador do Edifício Clementina Ho, n.º 26, 
sito na Av. de Horta e Costa, Macau, bem como disponibiliza-
das na página electrónica do Conselho de Consumidores, em 
http://www.consumer.gov.mo. Os locais de afixação e de acesso 
às listas supracitadas serão igualmente publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

13. Programa das provas

13.1 Conhecimentos da legislação:

— Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

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

— Regulamento do Centro de Arbitragem de Conflitos de 
Consumo do Conselho de Consumidores de Macau;

— Decreto-Lei n.º 29/96/M, de 11 de Junho (que aprova o 
regime da arbitragem);

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

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

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

— Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
Complementares do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia;

— Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamen-
to, Selecção e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos;

— Lei n.º 2/2011 — Regime do Prémio de Antiguidade e dos 
Subsídios de Residência e de Família;

— Lei n.º 8/2004 — Princípios Relativos à Avaliação do De-
sempenho dos Trabalhadores da Administração Pública;

— Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Aprova o Re-
gime Geral de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores 
da Administração Pública;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras 
relativas à Constituição, Composição e Funcionamento da Co-
missão Paritária; 

— Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — Regime dos 
Prémios e Incentivos ao Desempenho dos Trabalhadores dos 
Serviços Públicos; 

— Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos; 

— Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regime de 
Administração Financeira Pública;

— Decreto-Lei n.º 122/84/M — Estabelece o Regime das 
Despesas com Obras e Aquisição de Bens e Serviços;
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——八八年六月十三日第12/88/M號法律——設立消費者委

員會；

——九五年六月十二日第4/95/ M號法律——重組消費者

委員會——廢止八八年六月十三日第12/88/M號法律第十二至

二十五條；

13.2 一般英語書寫；

13.3 社會知識

在知識考試時，投考人可參閱上述13.1項之法例，但不得使

用其他參考資料或附註釋的相關法例文本。

知識考試的日期、時間及地點將於公佈准考人確定名單時公

佈。

14. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

15. 注意事項

報考人提供之資料只作本會是次招聘用途，並將按照第

8/2005號法律的規定進行處理。

16. 典試委員會之組成

主席：二等高級技術員 顧振興

正選委員：首席高級技術員 易惠儀

  一等技術輔導員 葉少萍

候補委員：二等技術輔導員 陳梅香

  二等行政技術助理員 冼貴珍

二零一三年五月二十日於消費者委員會

執行委員會主席 黃翰寧

（是項刊登費用為 $11,144.00）

— Lei n.º 12/88/M, de 13 de Junho — Cria o Conselho de 
Consumidores;

— Lei n.º 4/95/M — Reestrutura o Conselho de Consumido-
res. — Revoga os artigos 12.º a 25.º da Lei n.º 12/88/M, de 13 de 
Junho.

13.2 Domínio básico escrito da língua inglesa;

13.3 Conhecimentos sobre a sociedade

Os candidatos podem consultar os diplomas legais referidos 
no ponto 13.1 na prova de conhecimentos. Contudo, não é per-
mitido consultar quaisquer obras de referência ou informações, 
nem fazer anotações ou escrever nos documentos respeitantes 
às respectivas legislações.

A data, a hora e o local da realização da prova de conheci-
mentos serão divulgados no aviso da lista definitiva dos candi-
datos.

14. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

15. Observações

Os dados fornecidos pelos concorrentes destinam-se, exclu-
sivamente, aos fins do presente concurso e são processados nos 
termos da Lei n.º 8/2005.

16. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Ku Chan Heng, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais efectivos: Iek Wai I, técnica superior principal; e

Ip Sio Peng, adjunto-técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Chan Mui Heong, adjunto-técnico de 2.ª 
classe; e

Sin Kuai Chan, assistente técnica administrativa de 2.ª classe.

Conselho de Consumidores, aos 20 de Maio de 2013.

O Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.

(Custo desta publicação $ 11 144,00)
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GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Lista

Faz-se pública, nos termos do n.o 5 do artigo 27. o do «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, a lista classificativa 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico de 1.a 
classe, 1.o escalão, área de informática, da carreira de técnico 
do pessoal provido no regime do contrato além do quadro do 
Gabinete para os Recursos Humanos, cujo anúncio de abertu-
ra foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 12, II Série, de 20 de Março de 2013:

Candidato aprovado: valores

Leong Chon Kit      ............................................................ 79,91 

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

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

Economia e Finanças, de 7 de Maio de 2013).

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 16 de Maio de 
2013.

O Júri:

Presidente: Chan Iok Leng, técnica superior de 1.ª classe do 
Gabinete para os Recursos Humanos.

Vogais: Lam Chung Kit, técnico de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça; e

Wong Im Chao, técnica superior de 2.ª classe do Gabinete 
para os Recursos Humanos.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 14/2013/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 20 de Maio de 2013, se encon-
tra aberto o concurso público para a aquisição de «Ambulân-
cias e ambulâncias de pequena dimensão, com equipamentos».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se patentes na Secção de Abastecimentos do De-

人 力 資 源 辦 公 室

名 單

人力資源辦公室通過以審查文件方式，為以編制外合同制度

任用的人員進行填補技術員職程第一職階一等技術員壹缺（資

訊範疇）的限制性晉級普通開考公告已於二零一三年三月二十日

在《澳門特別行政區公報》第十二期第二組內公佈，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》第二十七條第五款規定，公佈最後成績名單：

合格應考人： 分

梁俊傑  ............................................................................ 79.91

按照上述行政法規第二十八條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年五月七日經濟財政司司長批示認可）

二零一三年五月十六日於人力資源辦公室

典試委員會：

主席：人力資源辦公室一等高級技術員 陳玉鈴

委員：法務局一等技術員 林松傑

 人力資源辦公室二等高級技術員 汪艷秋

（是項刊登費用為 $1,468.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

第14/2013/DSFSM號公開招標

根據保安司司長於二零一三年五月二十日作出的批示，澳門

保安部隊事務局為取得「救護車及小型救護車連配備」進行公開

招標。

有意投標人可於辦公時間內到位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局行政管理廳採購科，查閱有關《招標方案》及《承
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投規則》，如欲索取上述文件之影印本，需繳付影印費用。

標書必須於二零一三年七月十五日下午五時前遞交到澳

門保安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及

《承投規則》中所指定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保

$244,000.00（澳門幣貳拾肆萬肆仟元整）之證明文件，而該擔

保須以現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務局」的本票或銀行擔

保之方式遞交，倘以現金或本票方式，則應遞交至澳門保安部隊

事務局行政管理廳出納；倘以銀行擔保遞交，該擔保不得附條件

或受終止性期限約束。

開標日期為二零一三年七月十六日上午十時，在位於澳門兵

營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據七月六日第63/85/M

號法令第二十七條的規定，投標人或其合法代表應出席開標儀

式，以便對招標時所遞交之文件有可能出現之疑問予以澄清。

自本公告公佈之日起至公開招標截標之日期時限為止，投

標人應前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳採購

科，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

二零一三年五月二十一日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $2,212.00）

司 法 警 察 局

公 告

為填補司法警察局人員編制內高級技術員職程的第一職階

顧問高級技術員（電訊範疇）一缺，經於二零一三年四月十七日

第十六期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件

及有限制方式進行普通晉級開考。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，並已張貼於本局

B座大樓四樓及上載於本局網頁內，以供查閱。

partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, e os mesmos poderão ser consultados durante as horas 
de expediente, estando os interessados sujeitos ao pagamento 
das fotocópias dos referidos documentos, se as quiserem. 

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 15 de Julho de 2013. Além da entrega dos 
documentos referidos no respectivo programa do concurso e 
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento 
comprovativo da caução provisória, no valor de $ 244 000,00 
(duzentas e quarenta e quatro mil patacas) prestada em nume-
rário, ordem de caixa (em nome da DSFSM), ou por garantia 
bancária. Caso a referida caução seja prestada em numerário 
ou ordem de caixa, deverá ser entregue à Tesouraria do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau. Caso seja prestada em garantia 
bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou termo resolu-
tivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 16 de Julho de 2013. Os 
concorrentes ou seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso. 

Desde a data da publicação do presente anúncio até à data 
limite da entrega de propostas do concurso público, devem os 
concorrentes dirigir-se à Secção de Abastecimentos do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimen-
tos adicionais.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 21 de Maio de 2013.

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

(Custo desta publicação $ 2 212,00) 

POLÍCIA JUDICIÁRIA

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 4.º andar do Bloco B da Polícia Judi-
ciária, bem como no website desta Polícia, a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, condicionado, docu-
mental, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
assessor, 1.º escalão, área de telecomunicações, da carreira de 
técnico superior do quadro de pessoal da Polícia Judiciária, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril 
de 2013. 
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根據同一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。

二零一三年五月二十日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補司法警察局編制外合同人員行政技術助理員職程的

第一職階一等行政技術助理員一缺，經於二零一三年四月十七日

第十六期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件

及有限制方式進行普通晉級開考。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，並已張貼於本局

B座大樓四樓及上載於本局網站內，以供查閱。

根據同一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。

二零一三年五月二十三日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $783.00）

澳 門 監 獄

公 告

為填補澳門監獄人員編制內獄警隊伍職程第一職階警員

五十九缺（男性三十四缺及女性二十五缺）及將來出現的職位

空缺，經於二零一二年九月十九日第三十八期第二組《澳門特別

行政區公報》內刊登以考核方式進行普通對外入職開考，錄取

及格及得分最高的前50名男性投考人及30名女性投考人修讀培

訓課程及進行實習的通告，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》第二十七條第二款的規定，體能

測試及格之投考人名單、體格檢查（第二部份）、知識測試、心理

測驗及專業面試通告自本公告公佈之日起張貼於澳門南灣大馬

路中華廣場8樓A座澳門監獄服務諮詢中心及上載於本監獄網頁

（www.epm.gov.mo），以供查閱。

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos do 
n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo. 

Polícia Judiciária, aos 20 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 
afixada, para consulta, no 4.º andar do Bloco B da Polícia Ju-
diciária, bem como no website desta Polícia, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de assistente 
técnico administrativo de 1.a classe, 1.º escalão, da carreira de 
assistente técnico administrativo dos trabalhadores contrata-
dos além do quadro da Polícia Judiciária, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2013.

A lista acima referida é considerada definitiva, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Polícia Judiciária, aos 23 de Maio de 2013.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 783,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Anúncio

Torna-se público que se encontram afixados, a partir da 
publicação do presente anúncio, no Centro de Atendimento e 
Informação do Estabelecimento Prisional de Macau, sito na 
Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Ma-
cau, e também publicados no website deste Estabelecimento 
Prisional (www.epm.gov.mo), para serem consultados, a lista  
dos candidatos aptos nas provas de aptidão física e o aviso do 
exame médico (fase II), da prova de conhecimentos, do exame 
psicológico e de entrevista profissional, do concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, com destino à 
frequência do curso de formação e estágio, para a admissão de 
cinquenta candidatos do sexo masculino e trinta candidatos 
do sexo feminino considerados aptos e melhores classificados. 
Após a conclusão do curso, os candidatos com aproveitamento 
preencherão, segundo a ordenação na lista classificativa, os 
cinquenta e nove lugares (34 candidatos do sexo masculino e 
25 candidatos do sexo feminino) e dos que venham a vagar, de 
guarda, 1.º escalão, do quadro de pessoal da carreira do Corpo 
de Guardas Prisionais do Estabelecimento Prisional de Macau, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 38, II Série, de 19 de Setem-
bro de 2012, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 — «Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos».



N.º 22 — 29-5-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7005

二零一三年五月十五日於澳門監獄

典試委員會主席 林錦秀

（是項刊登費用為 $1,331.00）

消 防 局

名 單

根據《澳門保安部隊軍事化人員通則》（E M F S M）第

一百六十三條第四款d）項之規定，刊登有關二零一三年二月二十

日第八期第二組《澳門特別行政區公報》所公布，關於開設消防

局人員編制基礎職程之晉升副消防區長課程之最後評核名單：

1. 合格者：

次序

編號

首席消防員

編號

 
姓名 最後評核

1.º 410971 張浩然 ........................................ 9.3

2.º 418961 許藻傑 ........................................ 9.0

3.º 426911 吳偉明 ........................................ 8.9 a）

4.º 432941 留榮軍 ........................................ 8.9 a）

5.º 439941 林儉波 ........................................ 8.9

6.º 415961 黃濤 ............................................ 8.8 a）b）

7.º 430961 梁偉基 ........................................ 8.8 a）

8.º 424951 潘佳蔚 ........................................ 8.8 a）

9.º 426931 區偉強 ........................................ 8.8

10.º 402951 冼國禧 ........................................ 8.7

11.º 414971 黃偉業 ........................................ 8.6 a）

12.º 433981 曾華迎 ........................................ 8.6 a）

13.º 406991 陳海生 ........................................ 8.6

14.º 401981 黃志輝 ........................................ 8.5 a）

15.º 432951 潘松發 ........................................ 8.5

16.º 452921 郭志遠 ........................................ 8.4 a）

17.º 420971 楊結偉 ........................................ 8.4

18.º 404961 趙國基 ........................................ 8.3 a）

19.º 428951 蕭偉鴻 ........................................ 8.3 a）

20.º 431951 陳中浩 ........................................ 8.3 a）

21.º 449921 利建鴻 ........................................ 8.3

22.º 426951 Chan Mah, Carlos Emanuel ... 8.1

23.º 405981 黃燦雄 ........................................ 7.8 a）

24.º 412931 楊廣華 ........................................ 7.8

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 15 de Maio de 
2013.

O Presidente do júri, Lam Kam Sau.

(Custo desta publicação $1 331,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Lista

De classificação final, de acordo com o estipulado na alínea 
d) do n.º 4 do artigo 163.º do Estatuto dos Militarizados das 
Forças de Segurança de Macau (EMFSM), do concurso de ad-
missão ao curso de promoção a subchefe, da carreira de base 
do quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 8, II Série, de 20 de Fevereiro de 2013:

1. Candidatos aprovados (aptos):

Número 
de 

ordem

 Bombeiro 
principal 
número 

Nome
Classi-
ficação 
final 

1.º 410 971 Cheong Hou In .......................... 9,3

2.º 418 961 Hoi Chou Kit .............................. 9,0

3.º 426 911 Ng Wai Meng .............................. 8,9 a)

4.º 432 941 Lao Weng Kuan .......................... 8,9 a)

5.º 439 941 Lam Kim Po ................................ 8,9

6.º 415 961 Wong Tou .................................... 8,8 a) b)

7.º 430 961 Leong Vai Kei ............................. 8,8 a)

8.º 424 951 Pun Kai Wai ................................ 8,8 a)

9.º 426 931 Ao Wai Keong ............................ 8,8

10.º 402 951 Sin Kuok Hei .............................. 8,7

11.º 414 971 Wong Wai Ip ............................... 8,6 a)

12.º 433 981 Chang Wa Ieng ........................... 8,6 a)

13.º 406 991 Chan Hoi Sang ........................... 8,6

14.º 401 981 Vong Chi Fai ............................... 8,5 a)

15.º 432 951 Poon Chong Fat .......................... 8,5

16.º 452 921 Kok Chi In .................................. 8,4 a)

17.º 420 971 Ieong Kit Wai ............................. 8,4

18.º 404 961 Chio Kuok Kei ........................... 8,3 a)

19.º 428 951 Sio Wai Hong .............................. 8,3 a)

20.º 431 951 Chan Chung Ho Paul ................ 8,3 a)

21.º 449 921 Lee Kin Hung ............................. 8,3

22.º 426 951 Chan Mah, Carlos Emanuel ..... 8,1

23.º 405 981 Wong Chan Hong ...................... 7,8 a)

24.º 412 931 Ieong Kong Va ............................ 7,8
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a）年資較長之軍事化人員（第81/2005號保安司司長批示第

六款）。

b）因工作時發生意外或因工作而引致之意外而暫時喪失能

力之軍事化人員（根據第66/94/M號法令第一百六十五條第四

款）。

2. 於體能測試中不合格者：

首席消防員

編號

姓名

416961 張國威  d﹚

426961 羅志恆  c﹚

a）跨牆測試中被淘汰。

b）80公尺平地跑測試中被淘汰。

3. 自願放棄者﹕

首席消防員

編號

姓名

412981 林尤典

421961 蕭保宗

（此名單經由消防局代局長於二零一三年五月九日作出確認）

二零一三年五月十六日於消防局

局長 馬耀榮消防總監

（是項刊登費用為 $3,197.00）

衛 生 局

公 告

為填補本局以編制外合同任用的技術員職程第一職階一等

技術員一缺，經二零一三年四月二十四日第十七期《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，投考人臨時名單已

張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

a) Militarizado mais antigo (n.º 6 do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 81/2005);

b) Militarizado temporariamente incapacitado por razões de 
acidente ocorrido em serviço ou por causa dele (n.º 4 do artigo 
165.º do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de 
Macau).

2. Candidatos considerados não aptos em resultado das provas 
físicas:

 Bombeiro 
principal 
número 

Nome

416 961 Cheong Kuok Wai ..................................................... d)

426 961 Lo Chi Hang .............................................................. c)

c) Eliminado na prova de salto do muro;

d) Eliminado na prova de corrida de 80 metros planos.

3. Candidatos desistentes:

 Bombeiro 
principal 
número 

Nome

412 981 Lam Iao Tin

421 961 Sio Pou Chong

(Homologada por despacho do comandante, substituto, do Corpo 

de Bombeiros, de 9 de Maio de 2013).

Corpo de Bombeiros, aos 16 de Maio de 2013.

O Comandante, Ma Io Weng, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 3 197,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no 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, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Ser-
viços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, con-
dicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de 
técnico de 1.a classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido 
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 17, II Série, de 
24 de Abril de 2013.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.
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二零一三年五月二十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,018.00）

三十日告示

茲公佈，劉亞麗，申領其亡夫陳利民（曾為衛生局第一職階

首席行政技術助理員）之死亡津貼、喪葬津貼及其他有權利收取

的款項，如有人士認為具有權利領取上述津貼及款項，應自本告

示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向本局提

出申請應有之權益。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。

二零一三年五月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $754.00）

茲公佈，馮倩思，申領其亡夫馮縣權（曾為衛生局第三職階

技術工人）之死亡津貼、喪葬津貼及其他有權利收取的款項，如

有人士認為具有權利領取上述津貼及款項，應自本告示在《澳門

特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向本局提出申請應有

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。

二零一三年五月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $754.00）

教 育 暨 青 年 局

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，教育暨青年局現公布二零一三年第一季

度財政資助名單︰

Serviços de Saúde, aos 22 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Éditos de 30 dias

Faz-se público que, tendo Lao A Lai, requerido o subsídio 
por morte, subsídio de funeral e outros abonos a que tem di-
reito, por falecimento do seu cônjuge, Chan Lei Man, que foi 
assistente técnico administrativa principal, 1.º escalão, dos 
Serviços de Saúde, devem todos os que se julgam com direito à 
percepção dos mesmos subsídios e outros abonos acima referi-
dos, requerer a estes Serviços, no prazo de trinta dias, a contar 
da data da publicação do presente édito no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, a fim de deduzirem 
os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, será resol-
vida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo.

Serviços de Saúde, aos 21 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 754,00)

Faz-se público que, tendo Fong Sin Si, requerido o subsídio 
por morte, subsídio de funeral e outros abonos a que tem direi-
to, por falecimento do seu cônjuge, Fong Un Kun, que foi operá-
rio qualificado, 3.º escalão, dos Serviços de Saúde, devem todos 
os que se julgam com direito à percepção dos mesmos subsídios 
e outros abonos acima referidos, requerer a estes Serviços, no 
prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presente 
édito no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não haven-
do impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo 
que seja esse prazo.

Serviços de Saúde, aos 21 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 754,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Lista

Em cumprimento do Despacho n.° 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares 
e a instituições particulares, vem a Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude publicar a listagem dos apoios concedi-
dos no 1.° trimestre de 2013:
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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

學生

Alunos

19/12/2012 $2,400.00 資助參加“2013中國數學奧林匹克（冬令營）”。 

Concessão de subsídio para participação nas  

«Olimpíadas de Matemática da China 2013 

(Convívio Nacional de Inverno)».

14/02/2013 $532,200.00 （註 Observação b）

澳門草堆六街區坊眾互助慈善會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores das 6 Ruas «Chou 

Toi»

17/12/2012 $1,215.00 為自修室運作發放津貼。（1月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Janeiro).

17/12/2012 $1,215.00 為自修室運作發放津貼。（2月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Fevereiro).

鮑思高慈青營協會

Associação de Juventude Lar Salesiano 

Dom Bosco

12/09/2012 $94,445.00 資助輔導機構開展幼兒教育輔導服務。 

（2012/2013學年第3期）

Concessão de subsíd io para prestação de 

serviços de aconselhamento a alunos do en-

sino infantil (3.ª prestação do ano lectivo de 

2012/2013).

01/03/2013 $699,245.00 資助為本澳學校提供駐校學生輔導服務。

（2012/2013學年第2期之上半期）

Concessão do subsídio para prestação de servi-

ços de aconselhamento aos alunos nas escolas 

de Macau (1.ª metade da 2.ª prestação do ano 

lectivo de 2012/2013).

澳門栢蕙青年義務工作者協會

Associação de Juventude Voluntária de Ser-

viço Social de Pak Wai de Macau

28/12/2012 $18,700.00 資助購買設備。

Concessão do subsídio para aquisição de equi-

pamentos.

下環區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio do Bairro 

Abrangendo a Rua da Praia do Manduco

17/12/2012 $1,215.00 為自修室運作發放津貼。（1月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Janeiro).

17/12/2012 $1,215.00 為自修室運作發放津貼。（2月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Fevereiro).

三巴門坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Sam Pá Mun

17/12/2012 $1,215.00 為自修室運作發放津貼。（1月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Janeiro).

17/12/2012 $1,215.00 為自修室運作發放津貼。（2月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Fevereiro).

澳門濠江中學家長會

Associação de Pais da Escola Hou Kong de 

Macau

05/07/2012 $54,100.00 2012/2013學年家校合作資助。

Concessão do subsídio para cooperação en-

tre a família e a escola para o ano lectivo de 

2012/2013.
澳門勞工子弟學校家長會

Associação de Pais da Escola para Filhos e 

Irmãos dos Operários de Macau

28/12/2012 $65,700.00
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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

陳瑞祺永援中學家長教師會

Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação da Escola Chan Sui Ki

13/11/2012 $33,000.00 2012/2013學年家校合作資助。

Concessão do subsídio para cooperação en-

tre a família e a escola para o ano lectivo de 

2012/2013.
中葡職業技術學校家長會

Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação da Escola Luso-Chinesa Técnico Pro-

fissional

13/06/2012 $3,000.00

鄭觀應公立學校家長會

Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação da Escola Oficial Zheng Guanying

03/12/2012 $9,800.00

何東中葡小學家長會

Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Primária Oficial Luso-

-Chinesa «Sir Robert Ho Tung»

16/12/2012 $6,500.00

高美士中葡中學家長會

Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação da Escola Secundária Luso-Chinesa 

Luis Gonzaga Gomes

13/06/2012 $15,200.00

03/12/2012 $37,800.00

澳門東南學校家長會

Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação da Escola Tong Nam de Macau

03/12/2012 $21,200.00

路義士葡文幼稚園家長會

Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação dos Alunos do Jardim de Infância 

Dom José da Costa Nunes

16/12/2012 $3,900.00 資助舉辦2013年復活節活動。

Concessão do subsídio para realização de acti-

vidades sobre a Páscoa de 2013.

聖瑪沙利羅學校家長教師會

Associação de Pais e Professores da Escola 

Santa Maria Mazzarello

03/12/2012 $21,800.00 2012/2013學年家校合作資助。

Concessão do subsídio para cooperação en-

tre a família e a escola para o ano lectivo de 

2012/2013.
新華學校家長教師會

Associação de Pais e Professores da Escola 

Xin Hua

16/12/2012 $12,900.00

澳門粵華中學家長教師會

Associação de Pais e Professores do Colégio 

Yuet Wah de Macau

16/12/2012 $34,100.00

澳門戒毒康復協會

Associação de Reabilitação de Toxicode-

pendentes de Macau

06/02/2013 $118,184.00 資助舉辦“Be Cool Project”活動。（第1期）

Concessão do subsídio para realização da acti-

vidade — «Be Cool Project» (1.ª prestação). 

澳門弱智人士家長協進會

Associação dos Familiares Encarregados 

dos Deficientes Mentais de Macau

28/12/2012 $56,400.00 資助培訓特殊教育學生在“綠味亭”進行實習。

（1至3月）

Subsídio de formação para o estágio dos alu-

nos do ensino especial no serviço de bar (Ja-

neiro a Março).
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受資助機構  

Entidades beneficiárias
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澳門弱智人士家長協進會

Associação dos Familiares Encarregados 

dos Deficientes Mentais de Macau

28/12/2012 $60,000.00 資助培訓路環中葡學校學員在咖啡吧實習。

Concessão de subsídio para treinar os alunos 

da Escola Luso-Chinesa de Coloane partici-

pantes nos estágios em estabelecimentos de 

restauração.

07/01/2013 $11,832.00 資助舉辦「智叻消費精明眼——2013親子同樂

日」活動。

Concessão de subsídio para realização da ac-

tividade «Festa para pais e filhos 2013 — O 

Consumo Inteligente».

澳門基督教青年會

Associação dos Jovens Cristãos de Macau

12/09/2012 $211,460.00 資助輔導機構開展幼兒教育輔導服務。 

（2012/2013學年第3期）

Concessão de subsíd io para prestação de 

serviços de aconselhamento a alunos do en-

sino infantil (3.ª prestação do ano lectivo de 

2012/2013).

01/03/2013 $2,592,520.00 資助為本澳學校提供駐校學生輔導服務。

（2012/2013學年第2期之上半期）

Concessão do subsídio para prestação de servi-

ços de aconselhamento aos alunos nas escolas 

de Macau (1.ª metade da 2.ª prestação do ano 

lectivo de 2012/2013).

婦聯學校家長會

Associação dos Pais das Escolas Fu Lun

16/12/2012 $10,800.00 2012/2013學年家校合作資助。

Concessão do subsídio para cooperação en-

tre a família e a escola para o ano lectivo de 

2012/2013.

澳門婦女聯合總會

Associação Geral das Mulheres de Macau

17/12/2012 $1,000.00 為自修室運作發放津貼。（1月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Janeiro).

17/12/2012 $1,000.00 為自修室運作發放津貼。（2月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Fevereiro).

中國澳門保齡球總會

Associação Geral de Bowling de Macau, 

China

28/12/2012 $39,600.00 資助舉辦活動。

Concessão do subsídio para realização de acti-

vidades.

澳門工會聯合總會

Associação Geral dos Operários de Macau

12/09/2012 $172,090.00 資助輔導機構開展幼兒教育輔導服務。

（2012/2013學年第3期）

Concessão de subsíd io para prestação de 

serviços de aconselhamento a alunos do en-

sino infantil (3.ª prestação do ano lectivo de 

2012/2013).

01/03/2013 $955,372.50 資助為本澳學校提供駐校學生輔導服務。

（2012/2013學年第2期之上半期）

Concessão do subsídio para prestação de servi-

ços de aconselhamento aos alunos nas escolas 

de Macau (1.ª metade da 2.ª prestação do ano 

lectivo de 2012/2013).
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氹仔中葡學校家校協進會

Associação para a Colaboração e Desenvol-

vimento da Relação entre a Escola e os Pais 

e da Escola Luso-Chinesa da Taipa

13/06/2012 $21,700.00 2012/2013學年家校合作資助。

Concessão do subsídio para cooperação en-

tre a família e a escola para o ano lectivo de 

2012/2013.

澳門明愛

Cáritas de Macau

12/09/2012 $228,682.00 資助輔導機構開展幼兒教育輔導服務。

（2012/2013學年第3期）

Concessão de subsíd io para prestação de 

serviços de aconselhamento a alunos do en-

sino infantil (3.ª prestação do ano lectivo de 

2012/2013).

01/03/2013 $2,173,617.50 資助為本澳學校提供駐校學生輔導服務。

（2012/2013學年第2期之上半期）

Concessão do subsídio para prestação de servi-

ços de aconselhamento aos alunos nas escolas 

de Macau (1.ª metade da 2.ª prestação do ano 

lectivo de 2012/2013).

澳門街坊總會望廈社區中心

Centro Comunitário de Mong Há Associa-

ções dos Moradores de Macau

17/12/2012 $2,215.00 為自修室運作發放津貼。（1月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Janeiro).

17/12/2012 $2,215.00 為自修室運作發放津貼。（2月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Fevereiro).

澳門工會聯合總會台山社區中心

Centro Comunitário Tamagnini Barbosa da  

Associação Geral dos Operários de Macau

17/12/2012 $1,215.00 為自修室運作發放津貼。（1月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Janeiro).

17/12/2012 $1,215.00 為自修室運作發放津貼。（2月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Fevereiro).

澳門街坊會聯合總會家庭服務中心

Centro de Apoio Famílias da União Geral 

das Associações dos Moradores de Macau

17/12/2012 $1,215.00 為自修室運作發放津貼。（1月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Janeiro).

17/12/2012 $1,215.00 為自修室運作發放津貼。（2月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Fevereiro).

啟智中心

Centro de Desenvolvimento Infantil

14/02/2013 $3,800.00 （註 Observação b）

聖安東尼幼稚園

Centro de Educação Infantil «Santo Antó-

nio»

14/02/2013 $3,000.00 （註 Observação b）

業餘進修中心

Centro de Estudos Permanentes Pós-Labo-

ral

14/02/2013 $1,177,600.00 資助華南師範大學師範專業文憑課程學費。

Concessão do subsídio para as propinas do 

Curso de Diploma de Formação Pedagógica da 

Universidade Normal do Sul da China.
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鮑思高青年村機構

Centro de Formação Juvenil Dom Bosco

31/05/2012 $2,682,475.40 資助舉辦“中學生戶外教育營”。（2012/2013學

年）

Concessão de subsídio para real ização do  

«Campismo educacional para os alunos do en-

sino secundário» (Ano lectivo de 2012/2013).

澳門街坊總會青少年綜合服務中心

Centro de Serviços Integrado de Crianças e 

Jovens da União Geral das Associação dos 

Moradores de Macau

17/12/2012 $1,000.00 為自修室運作發放津貼。（1月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Janeiro).

17/12/2012 $1,000.00 為自修室運作發放津貼。（2月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Fevereiro).

澳門街坊總會樂駿中心

Centro Lok Chon da União Geral das Asso-

ciações dos Moradores de Macau

17/12/2012 $1,000.00 為自修室運作發放津貼。（1月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Janeiro).

17/12/2012 $1,000.00 為自修室運作發放津貼。（2月份）

Concessão do subsídio para funcionamento 

das salas de estudo (Fevereiro).

聖公會中學（澳門）

Colégio Anglicano de Macau

14/02/2013 $7,200.00 （註 Observação b）

20/02/2013 $7,000.00 補發2011/2012學校年度學費津貼。

Concessão complementar do subsídio de pro-

pinas do ano lectivo de 2011/2012.

12/03/2013 $4,347,000.00 （註 Observação c）

18/03/2013 $3,000.00 （註 Observação d）

聖羅撒女子中學中文部

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção 

Chinesa)

05/12/2012 $2,592.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $1,525,000.00 （註 Observação c）

聖羅撒英文中學

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção In-

glesa)

05/12/2012 $1,728.00 （註 Observação a）

19/12/2012 $10,000.00 “義工fun，你我都有份先導計劃”啟動津貼。

Concessão do subsídio para a realização do 

Projecto piloto «Somos todos voluntários, aju-

dar é divertido».

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $4,956,000.00 （註 Observação c）

聖若瑟教區中學（第一校）

Colégio Diocesano de São José (1)

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）

聖若瑟教區中學（第二、三 校）

Colégio Diocesano de São José (2 e 3)

05/12/2012 $2,992.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $7,600.00 （註 Observação b）

18/03/2013 $3,000.00 （註 Observação d）
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聖若瑟教區中學第五校（中文部）

Colégio Diocesano de São José 5 (Secção 

Chinesa)

05/12/2012 $1,984.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $3,800.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $855,000.00 （註 Observação c）

聖若瑟教區中學第五校（英文部）

Colégio Diocesano de São José 5 (Secção 

Inglesa)

05/12/2012 $416.00 （註 Observação a）

12/03/2013 $854,000.00 （註 Observação c）

嘉諾撒聖心中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus

05/12/2012 $1,520.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $20,500.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $1,140,000.00 （註 Observação c）

嘉諾撒聖心英文中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus (Sec-

ção Inglesa)

12/03/2013 $2,806,000.00 （註 Observação c）

鮑思高粵華小學（中文部）

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Chinesa)

28/12/2012 $360,000.00 資助運動場地管理及維修保養費。（2013年1至

12月）

Concessão de subsídio para gestão e manuten-

ção do pavilhão (Janeiro a Dezembro de 2013).

14/02/2013 $7,600.00 （註 Observação b）

鮑思高粵華小學（英文部）

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Inglesa)

14/02/2013 $3,800.00 （註 Observação b）

利瑪竇中學（中學部）

Colégio Mateus Ricci (Secundário)

05/12/2012 $3,088.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $3,800.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $1,708,000.00 （註 Observação c）

18/03/2013 $6,000.00 （註 Observação d）

陳瑞祺永援中學

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki

05/12/2012 $2,128.00 （註 Observação a）

12/03/2013 $2,246,000.00 （註 Observação c）

粵華中文中學

Colégio Yuet Wah (Secção Chinesa)

05/12/2012 $4,352.00 （註 Observação a）

03/01/2013 $158,864.80 資助127名高中學生畢業旅行津貼及5名教學人

員旅行津貼及保險費。（2012/2013學年）

Concessão do subsídio para a realização da 

viagem dos 127 alunos finalistas do ensino se-

cundário complementar e da viagem de 5 pro-

fessores e despesas com o seguro (Ano lectivo 

de 2012/2013).   

14/02/2013 $5,700.00 （註 Observação b）

11/03/2013 $1,500.00 第36屆學界足球比賽——教練獎金。

36.º Campeonato Escolar de Futebol — Pré-

mios para treinadores.

18/03/2013 $6,000.00 （註 Observação d）
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粵華英文中學

Colégio Yuet Wah (Secção Inglesa)

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）

澳門浸信中學

Escola Cham Son de Macau

05/12/2012 $2,960.00 （註 Observação a）

19/12/2012 $10,000.00 “義工f u n，你我都有份先導計劃”啟動津貼。 

Concessão do subsídio para a realização do 

Projecto piloto «Somos todos voluntários, aju-

dar é divertido».

14/02/2013 $7,600.00 （註 Observação b）

18/03/2013 $6,000.00 （註 Observação d）

菜農子弟學校

Escola Choi Nong Chi Tai

05/12/2012 $2,864.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $13,300.00 （註 Observação b）

菜農子弟學校（分校）

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal)

14/02/2013 $1,500.00 （註 Observação b）

澳門中德學校

Escola Chong Tak de Macau

14/02/2013 $8,700.00 （註 Observação b）

協同特殊教育學校

Escola Concórdia para Ensino Especial

05/12/2012 $112.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $3,400.00 （註 Observação b）

婦聯學校

Escola da Associação das Mulheres de Ma-

cau

14/02/2013 $1,500.00 （註 Observação b）

聯國學校

Escola das Nações

21/01/2013 $92,000.00 補發2011/2012學校年度學費津貼。

Concessão complementar do subsídio de pro-

pinas do ano lectivo de 2011/2012.

14/02/2013 $15,900.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $1,351,000.00 （註 Observação c）

18/03/2013 $3,000.00 （註 Observação d）

澳門大學附屬應用學校

Escola de Aplicação Anexa à Universidade 

de Macau

05/12/2012 $2,064.00 （註 Observação a）

11/03/2013 $1,000.00 第36屆學界足球比賽——教練獎金。

36.º Campeonato Escolar de Futebol — Pré-

mios para treinadores.

12/03/2013 $1,342,000.00 （註 Observação c）

18/03/2013 $3,000.00 （註 Observação d）

聖德蘭學校

Escola de Santa Teresa

14/02/2013 $10,600.00 （註 Observação b）

濠江中學附屬英才學校

Escola de Talentos Anexa a Escola Hou 

Kong

14/02/2013 $3,400.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $399,000.00 （註 Observação c）
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聖玫瑰學校

Escola do Santíssimo Rosário

14/02/2013 $1,500.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $427,000.00 （註 Observação c）

聖善學校

Escola Dom João Paulino

14/02/2013 $1,500.00 （註 Observação b）

雷鳴道主教紀念學校

Escola Dom Luís Versíglia

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）

澳門坊眾學校

Escola dos Moradores de Macau

19/12/2012 $10,000.00 “義工fun，你我都有份先導計劃”啟動津貼。

Concessão do subsídio para a realização do 

Projecto piloto «Somos todos voluntários, aju-

dar é divertido».

14/02/2013 $23,400.00 （註 Observação b）

沙梨頭坊眾學校

Escola dos Moradores do Bairro do Patane

04/02/2013 $3,600.00 補發2012/2013學年第一期融合教育資助。

Concessão complementar da primeira presta-

ção do subsídio para o ensino integrado do ano 

lectivo 2012/2013.

14/02/2013 $3,000.00 （註 Observação b）

海星中學

Escola Estrela do Mar

19/12/2012 $10,000.00 “義工fun，你我都有份先導計劃”啟動津貼。

Concessão do subsídio para a realização do 

Projecto piloto «Somos todos voluntários, aju-

dar é divertido».

14/02/2013 $11,000.00 （註 Observação b）

18/03/2013 $3,000.00 （註 Observação d）

氹仔坊眾學校

Escola Fong Chong da Taipa

12/03/2013 $732,000.00 （註 Observação c）

18/03/2013 $3,000.00 （註 Observação d）

氹仔坊眾學校（分校）

Escola Fong Chong da Taipa (Sucursal)

14/02/2013 $1,500.00 （註 Observação b）

福建學校

Escola Fukien

14/02/2013 $11,700.00 （註 Observação b）

海暉學校

Escola Hoi Fai

14/02/2013 $8,700.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $570,000.00 （註 Observação c）

濠江中學附屬幼稚園

Escola Hou Kong (Pré-Primário)

14/02/2013 $19,500.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $650,000.00 （註 Observação c）

濠江中學附屬小學

Escola Hou Kong (Primário)

14/02/2013 $24,700.00 （註 Observação b）

濠江中學

Escola Hou Kong (Secundário)

05/12/2012 $7,216.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $17,100.00 （註 Observação b）

18/03/2013 $6,000.00 （註 Observação d）
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青洲小學

Escola Ilha Verde

12/03/2013 $684,000.00 （註 Observação c）

澳門國際學校

Escola Internacional de Macau

27/12/2012 $44,000.00 補發2011/2012學校年度學費津貼。

Concessão complementar do subsídio de pro-

pinas do ano lectivo de 2011/2012.

27/12/2012 $1,700.00 補發2011/2012學年書簿津貼。

Concessão complementar do subsídio para 

aquisição de manuais escolares do ano lectivo 

de 2011/2012.

14/02/2013 $77,000.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $3,089,000.00 （註 Observação c）

18/03/2013 $6,000.00 （註 Observação d）

教業中學

Escola Kao Yip

05/12/2012 $4,512.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $11,400.00 （註 Observação b）

11/03/2013 $1,000.00 第36屆學界足球比賽——教練獎金。

36.º Campeonato Escolar de Futebol — Pré-

mios para treinadores.

18/03/2013 $6,000.00 （註 Observação d）

教業中學附屬小學暨幼稚園分校

Escola Kao Yip (Primário e Pre-Primário) 

Sucursal

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）

教業中學（分校）

Escola Kao Yip (Sucursal)

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）

鏡平學校（小學部）

Escola Keang Peng (Secção Primária)

14/02/2013 $3,800.00 （註 Observação b）

鏡平學校（中學部）

Escola Keang Peng (Secção Secundária)

05/12/2012 $3,632.00 （註 Observação a）

19/12/2012 $10,000.00 “義工fun，你我都有份先導計劃”啟動津貼。

Concessão do subsídio para a realização do 

Projecto piloto «Somos todos voluntários, aju-

dar é divertido».

14/02/2013 $13,300.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $2,196,000.00 （註 Observação c）

廣大中學

Escola Kwong Tai

05/12/2012 $2,688.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $3,800.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $399,000.00 （註 Observação c）

廣大中學（分校）

Escola Kwong Tai (Sucursal)

14/02/2013 $1,500.00 （註 Observação b）

蓮峰普濟學校

Escola Lin Fong Pou Chai

14/02/2013 $6,000.00 （註 Observação b）
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嶺南中學

Escola Ling Nam

05/12/2012 $1,088.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $9,500.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $114,000.00 （註 Observação c）

瑪大肋納嘉諾撒學校

Escola Madalena de Canossa

14/02/2013 $8,300.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $250,000.00 （註 Observação c）

化地瑪聖母女子學校

Escola Nossa Senhora de Fátima

05/12/2012 $1,856.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $7,500.00 （註 Observação b）

勞工子弟學校（幼稚園）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários  

(Pré-Primário)

14/02/2013 $1,500.00 （註 Observação b）

勞工子弟學校（小學部）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários  

(Primário)

14/02/2013 $9,500.00 （註 Observação b）

勞工子弟學校（中學部）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários  

(Secundário)

14/02/2013 $53,200.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $2,379,000.00 （註 Observação c）

澳門葡文學校

Escola Portuguesa de Macau

14/02/2013 $34,200.00 （註 Observação b）

01/03/2013 $77,645.00 資助為本澳學校提供駐校學生輔導服務。

（2012/2013學年第2期之上半期）

Concessão do subsídio para prestação de servi-

ços de aconselhamento aos alunos nas escolas 

de Macau (1.ª metade da 2.ª prestação do ano 

lectivo de 2012/2013).

11/03/2013 $3,500.00 第36屆學界足球比賽——教練獎金。

36.º Campeonato Escolar de Futebol — Pré-

mios para treinadores.

18/03/2013 $6,000.00 （註 Observação d）

培道中學

Escola Pui Tou

19/12/2012 $10,000.00 “義工fun，你我都有份先導計劃”啟動津貼。

Concessão do subsídio para a realização do 

Projecto piloto «Somos todos voluntários, aju-

dar é divertido».

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $2,161,000.00 （註 Observação c）

18/03/2013 $6,000.00 （註 Observação d）

培道中學(南灣分校）

Escola Pui Tou (Sucursal da Praia Grande)

14/02/2013 $6,000.00 （註 Observação b）

培道中學小學部分教處

Escola Pui Tou (Sucursal da Secção Primá-

ria)

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）
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培道中學氹仔幼稚園分校

Escola Pui Tou (Sucursal da Taipa)

14/02/2013 $3,400.00 （註 Observação b）

聖家學校

Escola Sagrada Família

12/03/2013 $1,026,000.00 （註 Observação c）

庇道學校

Escola São João de Brito

05/12/2012 $1,024.00 （註 Observação a）

19/12/2012 $10,000.00 “義工fun，你我都有份先導計劃”啟動津貼

Concessão do subsídio para a realização do 

Projecto piloto «Somos todos voluntários, aju-

dar é divertido».

14/02/2013 $15,200.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $57,000.00 （註 Observação c）

庇道學校（分校）英文部

Escola São João de Brito (Secção Inglesa)

12/03/2013 $525,000.00 （註 Observação c）

聖保祿學校

Escola São Paulo

05/12/2012 $2,560.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $7,200.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $1,769,000.00 （註 Observação c）

18/03/2013 $6,000.00 （註 Observação d）

培正中學

Escola Secundária Pui Ching

05/12/2012 $3,248.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $11,400.00 （註 Observação b）

培華中學

Escola Secundária Pui Va

14/02/2013 $3,800.00 （註 Observação b）

11/03/2013 $2,000.00 第36屆學界足球比賽——教練獎金。

36.º Campeonato Escolar de Futebol — Pré-

mios para treinadores.

18/03/2013 $3,000.00 （註 Observação d）

培華中學附屬小學暨幼稚園

Escola Secundária Pui Va (Secção Primária 

e Infantil)

14/02/2013 $3,400.00 （註 Observação b）

澳門三育中學

Escola Secundária Sam Yuk de Macau

05/12/2012 $416.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $9,500.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $57,000.00 （註 Observação c）

澳門三育中學（英文部）

Escola Secundária Sam Yuk de Macau (Sec-

ção Inglesa)

05/12/2012 $1,152.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $3,800.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $1,074,000.00 （註 Observação c）

澳門工聯職業技術中學

Escola Secundária Técnico-Profissional da  

Associação Geral dos Operários de Macau

19/12/2012 $10,000.00 “義工f u n，你我都有份先導計劃”啟動津貼。 

Concessão do subsídio para a realização do 

Projecto piloto «Somos todos voluntários, aju-

dar é divertido».

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）
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德明學校

Escola Tak Meng

14/02/2013 $9,500.00 （註 Observação b）

東南學校

Escola Tong Nam

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $342,000.00 （註 Observação c）

東南學校——中學部

Escola Tong Nam (Secundário)

05/12/2012 $1,936.00 （註 Observação a）

28/12/2012 $60,000.00 資助運動場地管理及維修保養費。（2013年1至

12月）

Concessão de subsídio para gestão e manuten-

ção do pavilhão (Janeiro a Dezembro de 2013).

14/02/2013 $7,600.00 （註 Observação b）

同善堂中學（日校）

Escola Tong Sin Tong (Diurno)

05/12/2012 $1,152.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $19,000.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $684,000.00 （註 Observação c）

新華學校

Escola Xin Hua

27/12/2012 $1,700.00 補發2011/2012學年書簿津貼。

Concessão complementar do subsídio para 

aquisição de manuais escolares do ano lectivo 

de 2011/2012.

14/02/2013 $20,900.00 （註 Observação b）

聖公會澳門社會服務處

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau

12/09/2012 $249,140.00 資助輔導機構開展幼兒教育輔導服務。

（2012/2013學年第3期）

Concessão de subsíd io para prestação de 

serviços de aconselhamento a alunos do en-

sino infantil (3.ª prestação do ano lectivo de 

2012/2013).

01/03/2013 $1,707,747.50 資助為本澳學校提供駐校學生輔導服務。

（2012/2013學年第2期之上半期）

Concessão do subsídio para prestação de servi-

ços de aconselhamento aos alunos nas escolas 

de Macau (1.ª metade da 2.ª prestação do ano 

lectivo de 2012/2013).

慈幼中學

Instituto Salesiano da Imaculada Conceição

05/12/2012 $2,144.00 （註 Observação a）

14/02/2013 $1,900.00 （註 Observação b）

12/03/2013 $1,403,000.00 （註 Observação c）

18/03/2013 $6,000.00 （註 Observação d）

魯彌士主教幼稚園

Jardim de Infância Dom José da Costa Nu-

nes

14/02/2013 $10,500.00 （註 Observação b）

澳門浸信中學家長教師會

Macau Baptist College Parent-Teacher As-

sociation

03/12/2012 $18,800.00 2012/2013學年家校合作資助。

Concessão do subsídio para cooperação en-

tre a família e a escola para o ano lectivo de 

2012/2013.
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澳門特殊奧運會

Macau Special Olympics

12/09/2012 $76,983.00 資助輔導機構開展幼兒教育輔導服務。

（2012/2013學年第3期）

Concessão de subsíd io para prestação de 

serviços de aconselhamento a alunos do en-

sino infantil (3.ª prestação do ano lectivo de 

2012/2013).

07/02/2013 $96,125.00 資助舉辦“課後支援計劃”。

Concessão do subsídio para real ização do  

«Programa de apoio depois das aulas».

01/03/2013 $78,970.00 資助為本澳學校提供駐校學生輔導服務。

（2012/2013學年第2期之上半期）

Concessão do subsídio para prestação de servi-

ços de aconselhamento aos alunos nas escolas 

de Macau (1.ª metade da 2.ª prestação do ano 

lectivo de 2012/2013).

教學人員

Pessoal docente

06/02/2013 $7,977,978.00 教學人員專業發展津貼和年資獎金的財政預留。

（2012/2013學年）

Subsídio para o desenvolvimento profissional e 

cabimentação de atribuições de prémios de an-

tiguidade dos docentes (ano lectivo 2012/2013).

鮑思高青年服務網絡

Rede de Serviços Juvenis Bosco

12/09/2012 $130,033.00 資助輔導機構開展幼兒教育輔導服務。

（2012/2013學年第3期）

Concessão de subsíd io para prestação de 

serviços de aconselhamento a alunos do en-

sino infantil (3.ª prestação do ano lectivo de 

2012/2013).

01/03/2013 $1,707,747.50 資助為本澳學校提供駐校學生輔導服務。

（2012/2013學年第2期之上半期）

Concessão do subsídio para prestação de servi-

ços de aconselhamento aos alunos nas escolas 

de Macau (1.ª metade da 2.ª prestação do ano 

lectivo de 2012/2013).

參與“持續進修發展計劃”的15歲或以上的澳

門居民

Residentes de Macau, com idade igual ou 

superior a 15 anos, participantes no «Pro-

grama de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-

mento Contínuo»

27/12/2012 $3,163,106.00 向2011年10月至2012年11月期間參與納入“持續

進修發展計劃”外地課程的進修資助（受資助居

民人次數：651）。

Atribuição de um subsídio para financiar a 

participação em cursos do exterior,  entre 

Outubro de 2011 a Novembro de 2012, abran-

gidos pelo «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» (n.º de residentes 

financiados: 651).

09/01/2013 $1,526,777.00 向2011年9月至2012年12月期間參與納入“持續

進修發展計劃”外地課程的進修資助（受資助居

民人次數：318）。
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參與“持續進修發展計劃”的15歲或以上的澳

門居民

Residentes de Macau, com idade igual ou 

superior a 15 anos, participantes no «Pro-

grama de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-

mento Contínuo»

09/01/2013 Atribuição de um subsídio para financiar a 

participação em cursos do exterior,  entre Se-

tembro de 2011 a Dezembro de 2012, abran-

gidos pelo «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» (n.º de residentes 

financiados: 318).

30/01/2013 $23,781,153.00 向2012年9月至2013年1月期間參與納入“持續進

修發展計劃”本地課程或證照考試的進修資助

（受資助居民人次數：16,877）。

Atribuição de um subsídio para financiar a 

participação em cursos ou exames de creden-

ciação locais, entre Setembro de  2012 a Janei-

ro de 2013, abrangidos pelo «Programa de De-

senvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo» 

(n.º de residentes financiados: 16 877）.

21/02/2013 $1,567,113.00 向2011年9月至2012年12月期間參與納入“持續

進修發展計劃”外地課程的進修資助（受資助居

民人次數：327）。

Atribuição de um subsídio para financiar a 

participação em cursos do exterior,  entre Se-

tembro de 2011 a Dezembro de 2012, abran-

gidos pelo «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» (n.º de residentes 

financiados: 327).

19/03/2013 $74,530.00 向2012年12月至2013年2月期間參與納入“持續

進修發展計劃”本地課程或證照考試的進修資助

（受資助居民人次數：20）。

Atribuição de um subsídio para financiar a 

participação em cursos ou exames de creden-

ciação locais, entre Dezembro de  2012 a Feve-

reiro de 2013, abrangidos pelo «Programa de 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contí-

nuo» (n.º de residentes financiados: 20）.

澳門嘉諾撒聖心女子中學家長教師會（幼稚

園）

Sacred Heart Canossian College Macau Pa-

rents & Teachers Association (Kindergar-

ten)

27/12/2012 $33,700.00 2012/2013學年家校合作資助。

Concessão do subsídio para cooperação en-

tre a família e a escola para o ano lectivo de 

2012/2013.

28/02/2013 $15,500.00 增加資助家校合作活動。

Reforço do subsídio para realização da acti-

vidade sobre a cooperação entre a família e a 

escola.

澳門嘉諾撒聖心女子中學家長教師會（小學）

Sacred Heart Canossian College Macau 

Parents & Teachers Association (Primary 

Section)

16/12/2012 $9,700.00 2012/2013學年家校合作資助。

Concessão do subsídio para cooperação en-

tre a família e a escola para o ano lectivo de 

2012/2013.
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澳門循道衛理聯合教會社會服務處

Secção de Serviço Social da Igreja Metodis-

ta de Macau

12/09/2012 $88,147.00 資助輔導機構開展幼兒教育輔導服務。 

（2012/2013學年第3期）

Concessão de subsíd io para prestação de 

serviços de aconselhamento a alunos do en-

sino infantil (3.ª prestação do ano lectivo de 

2012/2013).

01/03/2013 $382,555.00 資助為本澳學校提供駐校學生輔導服務。

（2012/2013學年第2期之上半期）

Concessão do subsídio para prestação de servi-

ços de aconselhamento aos alunos nas escolas 

de Macau (1.ª metade da 2.ª prestação do ano 

lectivo de 2012/2013).

利瑪竇中學附屬小學暨幼稚園

Secção Infantil e Primária do Colégio Ma-

teus Ricci

14/02/2013 $3,000.00 （註 Observação b）

聖公會（澳門）蔡高中學

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)

12/03/2013 $627,000.00 （註 Observação c）

聖公會（澳門）蔡高中學 （分校）

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) 

(Sucursal)

19/12/2012 $10,000.00 “義工fun，你我都有份先導計劃”啟動津貼。

Concessão do subsídio para a realização do 

Projecto piloto «Somos todos voluntários, aju-

dar é divertido».

14/02/2013 $5,700.00 （註 Observação b）

聖公會（澳門）蔡高中學（夜間部）

Sheng Kung Hui Choi Kou Escola (Macau) 

(Nocturno)

07/02/2013 $488,000.00 回歸教育優化班師比或師生比津貼發放。

（2012/2013學年）

Concessão do subsídio da melhoria do rácio 

professores/turma ou do rácio alunos/pro-

fessor do ensino recorrente (Ano lectivo de 

2012/2013).

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

12/09/2012 $284,305.00 資助輔導機構開展幼兒教育輔導服務。 

（2012/2013學年第3期）

Concessão de subsíd io para prestação de 

serviços de aconselhamento a alunos do en-

sino infantil (3.ª prestação do ano lectivo de 

2012/2013).

01/03/2013 $2,330,232.50 資助為本澳學校提供駐校學生輔導服務。

（2012/2013學年第2期之上半期）

Concessão do subsídio para prestação de servi-

ços de aconselhamento aos alunos nas escolas 

de Macau (1.ª metade da 2.ª prestação do ano 

lectivo de 2012/2013).

澳門大學

Universidade de Macau

20/02/2013 $15,040.00 資助在職教師培訓課程學費。（2012/2013學年） 

Concessão do subsídio para as propinas dos 

cursos de formação de docentes (ano lectivo 

2012/2013).
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區碧池

Ao Pek Chi

30/11/2012 $1,950.00 資助“提供實習機會”。（2012年12月至2013年5

月）

Concessão do subsídio de estágio a «Ocupação 

oferenciada para os Jovens» (Dezembro de 

2012 a Maio de 2013).

梁樂瑤

Leong Lok Io

30/11/2012 $3,475.00

陳俊健

Chan Chon Kin

26/12/2012 $1,225.00 “休閒大使計劃”實習津貼。（2013年1月）

Concessão do subsídio para a realização do 

estágio do «Plano de embaixador de passatem-

po» (Janeiro de 2013).
陳定邦

Chan Teng Pong

26/12/2012 $1,067.50

占敏兒

Chim Man I

26/12/2012 $1,540.00

羅浩賢

Da Rosa Roberto

26/12/2012 $262.50

何珮瑜

Ho Pui U

26/12/2012 $1,172.50

梁寶欣

Leong Pou Ian

26/12/2012 $770.00

李嘉明

Li Jia Ming

26/12/2012 $1,225.00

伍志峰

Ng Chi Fong

26/12/2012 $280.00

胡浩然

Wu Hou In

26/12/2012 $1,155.00

陳俊健

Chan Chon Kin

26/12/2012 $630.00 “休閒大使計劃”實習津貼。（2 0 1 3年2月） 

Concessão do subsídio para a realização do 

estágio do «Plano de embaixador de passatem-

po» (Fevereiro de 2013).
陳定邦

Chan Teng Pong

26/12/2012 $1,680.00

占敏兒

Chim Man I

26/12/2012 $70.00

何珮瑜

Ho Pui U

26/12/2012 $840.00

梁寶欣

Leong Pou Ian

26/12/2012 $1,015.00

李嘉明

Li Jia Ming

26/12/2012 $1,085.00

伍志峰

Ng Chi Fong

26/12/2012 $735.00

胡浩然

Wu Hou In

26/12/2012 $595.00
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Entidades beneficiárias

批示日期 

 Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes 

atribuídos

目的  

Finalidades

鄭佩儀

Cheang Pui I

26/12/2012 $1,995.00 外港青年活動中心圖書館實習津貼。（2013年1月

至3月）

Subsídio de estágio na biblioteca do Centro de 

Actividades Juvenis do Porto Exterior (Janeiro 

a Março de 2013).

何敏慧

Ho Man Wai

26/12/2012 $2,135.00

高海傑

Kou Hoi Kit

26/12/2012 $1,505.00

古康年

Ku Hong Nin

26/12/2012 $1,890.00

吳嘉欣

Ng Ka Ian

26/12/2012 $2,975.00

黃家豪

Wong Ka Hou

26/12/2012 $3,045.00

張德勇

Cheong Tak Iong

26/12/2012 $3,600.00 青少年展藝館實習津貼。（2013年1月至3月）

Subsídio de estágio no Pavilhão de Exposições 

e Espectáculos Artísticos para Jovens (Janeiro 

a Março de 2013).
何奕斌

Ho Iek Pan

26/12/2012 $7,650.00

鄺梓皓

Kong Chi Hou

26/12/2012 $2,200.00

蘇振華

Sou Chan Wa

26/12/2012 $3,150.00

黃子鍵

Wong Chi Kin

26/12/2012 $2,350.00

朱穎瑜

Chu Weng U

18/12/2012 $18,500.00 資助2013年“天生我才”青年活動資助計劃。

Concessão de subsídio para a realização do 

Plano de subsídio para actividades juvenis do 

ano de 2013 — «O Meu Próprio Talento».

張嘉敏

Cheong Ka Man

03/01/2013 $840.00 黑沙環青年活動中心“圖書館助理服務”實習津

貼。（2013年2月）

Subsídio de estágio de «Serviços de assistente 

de biblioteca» do Centro de Actividades Juve-

nis da Areia Preta (Fevereiro de 2013).

楊志豪

Ieong Chi Hou

03/01/2013 $840.00

彭翠妮

Pang Choi Nei

03/01/2013 $980.00

黃志成

Wong Chi Seng

03/01/2013 $980.00

張貝珠

Cheong Pui Chu

11/01/2013 $630.00 “助人自助實習計劃”實習津貼。

Concessão de subsídio aos participantes do 

Projecto de estágio «Ajudar os outros é ajudar 

a si mesmo».
鍾穎怡

Chong Weng I

11/01/2013 $900.00
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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

Do Rosario Sousa Marcelino Luis 11/01/2013 $450.00 “助人自助實習計劃”實習津貼。

Concessão de subsídio aos participantes do 

Projecto de estágio «Ajudar os outros é ajudar 

a si mesmo».

姚少欣

Io Sio Ian

11/01/2013 $990.00

關麗如

Kuan Lai U

11/01/2013 $720.00

陸嘉偉

Lok Ka Wai

11/01/2013 $630.00

盧雯雅

Lou Man Nga

11/01/2013 $900.00

鄧劍虹

Tang Kim Hong

11/01/2013 $720.00

余秀明

U Sao Meng

11/01/2013 $450.00

黃軒

Wong Hin

11/01/2013 $810.00

張鼎宏

Cheong Teng Wang

08/02/2013 $3,800.00 資助舉辦小學常識比賽。

Concessão do subsídio para realização do con-

curso sobre conhecimentos gerais do ensino 

primário.

黃健航

Wong Kin Hong

20/02/2013 $11,400.00 學費資助。

Subsídio de propina.

張海峰

Zhang HaiFeng

20/02/2013 $7,500.00

a. Plano de Generalização da Educação Artística para Alu-
nos do Ensino Secundário — Integrar na Música Ocidental — 
Olhar para o Mundo — despesas de organização. 

b. Subsídio para aquisição de manuais escolares (Ano lectivo 
de 2012/2013).

c . Concessão do subsídio para melhoria do rácio tur-
ma/professor ou do rácio professor/aluno (ano lectivo de 
2012/2013). 

d. 36.º Campeonato Escolar de Futebol — Compensação 
monetária. 

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 20 de 
Maio de 2013.

A Directora dos Serviços, substituta, Kuok Sio Lai, subdi-
rectora.

(Custo desta publicação $ 39 000,00)

a.“中學生普及藝術教育計劃——融入西樂．放眼世界”組

織費用。

b. 書簿津貼。（2012/2013學年）

c. 為優化班師比或師生比發放津貼。（2012/2013學年）

d. 第36屆學界足球比賽——參賽津貼。

二零一三年五月二十日於教育暨青年局

代局長 郭小麗（副局長）

（是項刊登費用為 $39,000.00）
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公 告

教育暨青年局為填補散位合同人員以下空缺，經於二零一三

年三月十三日第十一期《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

法規第十九條第二款的規定，確定名單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：

第一職階技術工人（視聽設備機械工範疇）六缺；

第一職階技術工人（水喉工範疇）一缺；

第一職階技術工人（電工範疇）四缺；

第一職階技術工人（助理管理員範疇）十一缺；

第一職階勤雜人員（雜役範疇）十缺；

第一職階勤雜人員（門工範疇）三缺；

第一職階勤雜人員（園丁範疇）一缺；

第一職階勤雜人員（廚師範疇）一缺。

二零一三年五月二十三日於教育暨青年局

代局長 郭小麗（副局長）

（是項刊登費用為 $1,292.00）

2013/2014及2014/2015學校年度為教育暨青年局轄下公立學校

提供醫護服務

公開招標

1. 招標實體：教育暨青年局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 承投標的：為教育暨青年局轄下公立學校提供醫護服務。

4. 服務提供期：由二零一三年九月至二零一四年七月及二零

一四年九月至二零一五年七月。

5. 標書的有效期：由公開開標之日起計九十日，可按招標方

案之規定延長。

6. 臨時擔保：$158,000.00（澳門幣壹拾伍萬捌仟元正），以

Anúncios

Faz-se público que se encontram afixadas e 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 listas definitivas dos candidatos admitidos 
aos concursos comuns, de ingresso externo, de prestação de 
provas, para o preenchimento dos seguintes lugares do pessoal 
contratado por assalariamento da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II 
Série, de 13 de Março de 2013, nos termos do artigo 19.º, n.º 2, 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

Seis lugares de operário qualificado, 1.º escalão, área de me-
cânico de equipamentos audiovisuais;

Um lugar de operário qualificado, 1.º escalão, área de canali-
zador;

Quatro lugares de operário qualificado, 1.º escalão, área de 
electricista;

Onze lugares de operário qualificado, 1.º escalão, área de fiel 
auxiliar;

Dez lugares de auxiliar, 1.º escalão, área de servente;

Três lugares de auxiliar, 1.º escalão, área de porteiro;

Um lugar de auxiliar, 1.º escalão, área de jardineiro; e

Um lugar de auxiliar, 1.º escalão, área de cozinheiro.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 23 de 
Maio de 2013.

A Directora dos Serviços, substituta, Kuok Sio Lai, subdi-
rectora.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Concurso público para a prestação de serviços de assistência 

médica às escolas oficiais dependentes da Direcção dos 

Serviços de Educação e Juventude nos anos escolares de 

2013/2014 e 2014/2015

1. Entidade adjudicante: Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude (DSEJ).

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Objecto do concurso: prestação de serviços de assistência 
médica às escolas oficiais dependentes da Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude.

4. Período da prestação dos serviços: do mês de Setembro de 
2013 ao mês de Julho de 2014 e do mês de Setembro de 2014 ao 
mês de Julho de 2015.

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

6. Caução provisória: é de $ 158 000,00 (cento e cinquenta e 
oito mil patacas), a prestar mediante depósito em numerário 
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法定銀行擔保或以現金透過大西洋銀行存入教育暨青年局賬戶

（賬戶號碼：9002501375）。

7. 確定擔保：判給總金額的4%。

8. 底價：不設底價。

9. 參加條件：在澳門註冊並獲衛生局認可之至少須具有十

名醫護人員之醫護組織或機構。

10. 交標地點、日期及時間：

地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局檔案暨文書

收發科；

截止日期及時間：二零一三年六月十四日中午十二時正。

11. 公開開標地點、日期及時間：

地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局會議室；

日期及時間：二零一三年六月十七日上午十時正。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條之規定，投標人

或其合法代表應出席開標儀式，以便於對其所提交的標書文件

可能出現之疑問予以澄清。

12. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局檔案暨文書

收發科；

日期：自本公告公布日至公開開標日；

時間：辦公時間內。

13. 評標標準及其所佔比分：

——價格佔75%

——醫護人員專業資格佔10%

——組織或機構的組織、架構、規模及管理措施佔5%

——組織或機構曾提供的相關工作經驗佔5%

——執行計劃質素佔5%

14. 附加說明文件：自本公告公布之日起至公開招標截標之

時間為止，投標人應前往約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年

局查詢有否附加說明文件。

二零一三年五月二十七日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $3,021.00）

ou garantia bancária aprovada nos termos legais, à ordem da 
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, no Banco Na-
cional Ultramarino (Conta n.º 9002501375).

7. Caução definitiva: 4% do montante total da adjudicação.

8. Preço base: não há.

9. Condições de admissão: podem concorrer as organizações 
ou instituições de assistência médica que se encontrem regista-
das na Região Administrativa Especial de Macau e que sejam 
reconhecidas pelos Serviços de Saúde e com dez ou mais pro-
fissionais desta área.

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

Local: Secção de Arquivo e Expediente Geral da DSEJ, na 
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar.

Dia e hora limite: às 12,00 horas do dia 14 de Junho de 2013.

11. Local, dia e hora do acto público do concurso:

Local: sala de reuniões no Edifício-Sede da DSEJ, Avenida 
de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar.

Dia e hora: às 10,00 horas do dia 17 de Junho de 2013.

Em conformidade com o disposto no artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concorrentes ou os seus re-
presentantes devem estar presentes no acto público de abertura 
das propostas para esclarecerem dúvidas que, eventualmente, 
surjam relativas aos documentos nelas constantes.

12. Local, dia e hora para obtenção da cópia e exame do pro-
cesso:

Local: Secção de Arquivo e Expediente Geral da DSEJ, na 
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar.

Dia: a partir da publicação do presente anúncio até ao dia do 
acto público do concurso.

Hora: dentro das horas de expediente.

13. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço: 75%;

— Qualidade profissional do pessoal de enfermagem: 10%;

— Organização, estrutura, dimensão e medidas de gestão 
das organizações ou instituições concorrentes: 5%;

— Experiência das organizações ou instituições concorren-
tes na área da assistência médica: 5%;

— Qualidade de execução da proposta: 5%.

14. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes devem comparecer no Edifício-Sede da 
DSEJ, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, a partir da 
data de publicação do presente anúncio e até ao final do prazo 
para entrega das propostas do concurso público, para tomarem 
conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 27 de 
Maio de 2013.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 3 021,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afi-
xada, no Quadro de Informação da Direcção dos Serviços de 
Turismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-
-341, Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página elec-
trónica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor, provido em regime de contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anún-
cio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 2013. 

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

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 21 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Manuel Gonçalves Pires 
Júnior.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da, no Quadro de Informação da Direcção dos Serviços de Tu-
rismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’ Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electró-
nica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para acesso a um lugar de adjunto-
-técnico de 1.a classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-
-técnico, provido por contrato além do quadro da Direcção dos 
Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II 
Série, de 2 de Maio de 2013.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 22 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Manuel Gonçalves Pires 
Júnior.

(Custo desta publicação $ 881,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Avisam-se os candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área da engenharia 

旅 遊 局

公 告

為旅遊局以編制外合同任用的翻譯員職程第一職階一等翻

譯員一缺，經於二零一三年五月二日第十八期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考

公告。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在澳門宋玉生廣場335-341號獲多

利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁（http://industry.macaut-

ourism.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一三年五月二十一日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior（白文浩）

（是項刊登費用為 $920.00）

為旅遊局以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職階

一等技術輔導員一缺，以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考，開考公告經於二零一三年五月二日第十八期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登。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在澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁 (http://

industry.macautourism.gov.mo) 以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一三年五月二十二日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior

（是項刊登費用為 $881.00）

體 育 發 展 局

公 告

按照刊登於二零一二年九月二十六日第三十九期《澳門特別

行政區公報》第二組內的通告，本局以考核方式進行普通對外入
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職開考，以填補體育發展局人員編制技術員職程第一職階二等

技術員（機電工程範疇）兩缺。

根據第23/2011號行政法規第二十七條第二款的規定，應考

人知識考試成績名單張貼在澳門羅理基博士大馬路綜藝館第一

座四字樓體育發展局行政財政處，並於本局網頁內公佈。

二零一三年五月二十三日於體育發展局

局長 黃有力

（是項刊登費用為 $950.00）

高  等  教  育  輔  助  辦  公  室

通  告

按照社會文化司司長於二零一三年五月三日的批示，以及根

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，高等教育輔助

辦公室通過考核方式進行普通對外入職開考，以填補編制內壹

缺及編制外合同十缺之管理範疇技術員職程第一職階一等技術

員。

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

二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

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）具備管理範疇之高等課程學歷；

d）具備至少兩年管理範疇的工作經驗。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

electromecânica, da carreira de técnico, do grupo de técnico 
do quadro de pessoal do Instituto do Desporto, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 39, II Série, de 26 de Setembro de 2012.

A lista classificativa das provas de conhecimentos dos can-
didatos encontra-se afixada, para consulta, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Instituto do Desporto (ID), sita na 
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, Edifício Complemen-
tar do Fórum, bloco 1, 4.º andar, Macau, e publicada no sítio 
da internet deste Instituto, ao abrigo do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

Instituto do Desporto, aos 23 de Maio de 2013.

O Presidente do Instituto, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 950,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Aviso

  Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Maio 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 forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos», se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.a classe, 1.º escalão, do quadro de pessoal do 
GAES; dez lugares em regime de contrato além do quadro do 
GAES, da área de gestão, e da carreira de técnico:

1. Tipo, prazo e validade 

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. 

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

2. Condições de candidatura 

Podem candidatar -se todos os indivíduos que satisfaçam 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 ETAPM, em vigor; 

c) Possuam habilitações académicas ao nível do curso supe-
rior na área de gestão;

d) Possuam pelo menos dois anos de experiência profissional 
na área de gestão. 

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidatu-
ras e os elementos e documentos que a devem acompanhar



7030 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 22 期 —— 2013 年 5 月 29 日

3.1. 投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示第一款

核准的投考報名表（可於印務局購買或於該局網頁內下載），於

指定期限及辦公時間內，親臨澳門羅理基博士大馬路614A-640

號龍成大廈7樓高等教育輔助辦公室報考，報考時須遞交下列文

件：

3.2. 應遞交的文件：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的履歷；

d）培訓證書副本（若有）；

e）工作經驗證明文件：工作經驗須以取得該經驗所任職的

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；

f）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交由所屬部門發出

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。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

a）、b）及 f）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明確聲明。

3.3 遞交文件時，須出示文件的正本或認證本。

4. 職務內容

一等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以

便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及

應用的職務。

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範疇的管理作出較高

的決定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階一等技術員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二第五級別內所載的400點，並享有公職一般制度規定的權利及

福利。

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchi-
mento da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na 
Imprensa Oficial ou através da sua página electrónica), deven-
do o mesmo ser entregue pessoalmente, até ao termo do prazo 
fixado e durante as horas normais de expediente, no Gabinete 
de Apoio ao Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.os 614A-640, Edf. Long Cheng, 7.o andar, Macau, 
acompanhado da documentação abaixo indicada.

3.2 Documentos a apresentar: 

a) Cópia do documento de identificação válido; 

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso; 

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

d) Cópia do certificado de formação (se o tiver);

e) Documento comprovativo de experiência profissional: a 
experiência profissional demonstra-se por documento emitido 
pela entidade empregadora onde foi obtida ou mediante decla-
ração do candidato sob compromisso de honra; 

f) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-
riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e f), se os mesmos se encontrarem arquivados nos respecti-
vos processos individuais, devendo, neste caso, ser declarado 
expressamente tal facto na ficha de inscrição. 

3.3 No acto de entrega da documentação supramencionada 
devem ser exibidos os documentos originais ou devidamente 
autenticados. 

4. Conteúdo funcional

Ao técnico de 1.ª classe cabem funções de estudo e aplicação 
de métodos e processos de natureza técnica, com autonomia e 
responsabilidade, enquadradas em planificação estabelecida, 
requerendo uma especialização e conhecimentos profissionais 
adquiridos através de um curso superior.

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
ficos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre 
medidas de política e gestão nas áreas da sua especialidade.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 400 da 
tabela indiciária, nível 5, constante no Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no re-
gime geral da função pública.
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6. 任用形式

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條第三款

c）項規定，在訂立編制外合同前須以散位合同方式進行為期六

個月的試用期。

7. 甄選方法

7.1 甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如

下：

a）知識考試

第一階段：一般知識考試——25%；

第二階段：專門知識考試——25%；

b）專業面試——30%；

c）履歷分析——20%。

7.2 上點a）項的知識考試，以筆試分兩階段進行：

第一階段——不超過二小時的一般知識考試，淘汰制； 

第二階段——不超過二小時的專門知識考試，淘汰制。 

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

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。

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

職務的能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

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。

8. 任用次序

根據第23/2011號行政法規第二十九條第一款規定，通過普

通開考的投考人，按最後成績名單的名次順序任用；本開考屬以

兩種方式任用填補空缺職位的入職開考，則按以下次序任用：

a）以編制內職位任用的方式填補職位；

b）以編制外合同任用的方式填補職位。

6. Forma de provimento

O recrutamento é em regime de contrato além do quadro, 
precedido de um período experimental de 6 meses em regime 
de contrato de assalariamento, nos termos da alínea c) do n.o 3 
do artigo 27.o do ETAPM, em vigor.

7. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos:

1.a fase: Prova de conhecimentos gerais  – 25%;

2.a fase: Prova de conhecimentos específicos – 25%;

b) Entrevista profissional – 30%; 

c) Análise curricular – 20%. 

7.2 A prova de conhecimentos referida na alínea a) do ponto 
anterior, que revestirão a forma de prova escrita, desenvolven-
do-se em 2 fases, tendo cada uma das fases carácter eliminató-
rio:

1.a fase—Prova de conhecimentos gerais, com a duração má-
xima de duas horas;

2.a fase—Prova de conhecimentos específicos, com a duração 
máxima de duas horas.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da fun-
ção.  

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de exi-
gências da função. 

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.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

A valorização máxima em fase final é de 100 valores e consi-
deram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores. 

8. Ordem de provimento

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, nos concursos comuns os candidatos 
aprovados são providos nos lugares segundo a ordenação da 
respectiva lista classificativa final e ainda, o presente concurso 
comum, de ingresso, para o preenchimento de lugares vagos de 
duas formas de provimento, de acordo com a seguinte ordem:

a) Lugares a preencher por provimento em lugar do quadro;

b) Lugares a preencher por provimento em contrato além do 
quadro.
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9. 考試範圍

9.1 一般知識考試旨在評估投考人以下方面的知識水平：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

c）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月二十一

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》；

d）第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評核

原則》；

e）第31/2004號行政法規 ——《公共行政工作人員工作表現

評核一般制度》；

f）第8/2006號法律——《公務人員公積金制度》；

g）第11/2007號行政法規——《公務人員工作表現的獎賞制

度》；

h）第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

i）第2/2011號法律——《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》；

j）第23/2011號行政法規——《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》；

k）第122/84/M號法令——訂定《有關工程、取得財貨及勞

務之開支制度》；

l）第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服務之程序；

m）第30/89/M號法令——重新修訂十二月十五日第122/84/

M號法令若干條文；

n）澳門高等教育相關之法例：

——四月六日第11/98/M號法令；

——經二月十日第8/92/M號法令修改之二月四日第11/91/M 

號法令；

——八月十六日第41/99/M號法令； 

——第78/2010號社會文化司司長批示核准的《研究生獎學

金發放規章》；

——第5/2013號行政法規——《二零一二／二零一三學年大

專學生學習用品津貼》；

o） 一般文化知識及社會知識。

9. Programa 

9.1 As provas de conhecimentos gerais visam avaliar o grau 
de conhecimentos dos candidatos nas seguintes áreas:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 87/89/M, de 21 de De-
zembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 62/98/M, 
de 28 de Dezembro; 

d) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos a avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

e) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administra-
ção Pública;

f) Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos;

g) Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — Regime dos 
prémios e incentivos ao desempenho dos trabalhadores dos 
serviços públicos;

h) Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

i) Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família;

j) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

k) Decreto-Lei n.º 122/84/M — Estabelece o regime das des-
pesas com obras e aquisição de bens e serviços;

l) Decreto-Lei n.º 63/85/M — Regula o processo de aquisição 
de bens e serviços; 

m) Decreto-Lei n.º 30/89/M — Dá nova redacção a vários 
artigos do Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro;

n) Legislação sobre Sistema de Ensino Superior de Macau:

— Decreto-Lei n.º 11/98/M, de 6 de Abril;

— Decreto-Lei n.º 11/91/M, de 4 de Fevereiro, na nova re-
dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 8/92/M, de 10 de Fevereiro; 

—  Decreto-Lei n.º 41/99/M, de 16 de Agosto; 

— Regulamento de Atribuição de Bolsas de Mérito para Es-
tudos Pós-Graduados, aprovado pelo Despacho do Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 78/2010;

— Regulamento Administrativo n.º 5/2013 — Subsídio para 
aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior 
no ano lectivo de 2012/2013;

o) Conhecimentos de cultura geral e social.
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9.2 專門知識旨在評估投考人以下方面的知識水平：

a）管理範疇的知識；

b）撰寫建議書、報告書或專業技術意見書；

c）資訊科技的使用（文書處理、試算表和電子郵件）。

投考人在知識考試時，可查閱上述法例，但不得查閱任何參

考書籍或其他資料。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通

知。

10. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門羅理基博士

大馬路614A-640號龍成大廈高等教育輔助辦公室七樓的公告

欄，並同時上載於本辦網頁（http://www.gaes.gov.mo）。

11. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

12. 注意事項

報考人提供之資料只作本辦是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

13. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：主任 蘇朝暉

正選委員：副主任 何絲雅

  首席顧問高級技術員 曾冠雄

候補委員：職務主管 姚玉鳳

  特級技術員 馮家健

二零一三年五月二十四日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $9,784.00）

按照社會文化司司長於二零一三年五月三日及五月十六日

的批示，以及根據第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

9.2 As provas de conhecimentos específicos visam avaliar o 
grau de conhecimentos dos candidatos nas seguintes matérias:

a) Conhecimentos sobre área de gestão;

b) Elaboração de propostas, informação ou pareceres técni-
cos;

c) Informática na óptica do utilizador (processamento de 
texto, folha de cálculo e correio electrónico).

Durante a realização das provas de conhecimentos, aos can-
didatos é permitida a consulta da legislação acima referida, 
não podendo, contudo, consultar quaisquer livros de referência 
ou outras informações.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão do aviso referente à lista definitiva dos can-
didatos admitidos.

10. Os locais de afixação das listas 

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixadas 
no quadro informativo do Gabinete de Apoio ao Ensino Supe-
rior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, 
Edf. Long Cheng, 7.o andar, Macau, e disponibilizadas no website 
deste Gabinete (http://www.gaes.gov.mo). 

11. Legislação aplicável

O presente concurso rege- se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

12. Observações

Os dados que o candidato 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.

13. Composição do júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Sou Chio Fai, coordenador. 

Vogais efectivos: Sílvia Ribeiro Osório Ho, coordenadora-
-adjunta; e 

Chang Kun Hong, técnico superior assessor principal.

Vogais suplentes: Io Iok Fong, chefe funcional; e 

Fong Ka Kin, técnico especialista. 

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 24 de Maio de 
2013. 

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 9 784,00)

Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 3 e 16 de Maio de 2013, 
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carrei-
ras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento 
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定，高等教育輔助辦公室通過考核方式進行普通對外入職開考，

以編制外合同方式填補語言、文化及文學範疇技術員職程第一

職階一等技術員四缺。

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

二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

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）具備語言、文化及文學範疇之高等課程學歷；

d) 具備至少兩年語言、文化及文學範疇的工作經驗。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1. 投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示第一款

核准的投考報名表（可於印務局購買或於該局網頁內下載），於

指定期限及辦公時間內，親臨澳門羅理基博士大馬路614A-640

號龍成大廈7樓高等教育輔助辦公室報考，報考時須遞交下列文

件：

3.2. 應遞交的文件：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的履歷；

d）培訓證書副本（若有）；

e）工作經驗證明文件：工作經驗須以取得該經驗所任職的

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；

f）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos», se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de quatro luga-
res de técnico de 1.a classe, 1.º escalão, área de línguas, cultura 
e literatura, da carreira de técnico, em regime de contrato além 
do quadro do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior:

1. Tipo, prazo e validade 

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. 

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

2. Condições de candidatura

Podem candidatar -se todos os indivíduos que satisfaçam 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 ETAPM, em vigor; 

c) Possuam habilitações académicas ao nível do curso supe-
rior na área de línguas, cultura e literatura;

d) Possuam pelo menos dois anos de experiência profissional 
na área de línguas, cultura e literatura. 

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidatu-
ras e os elementos e documentos que a devem acompanhar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchi-
mento da «Ficha de inscrição em concurso» aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na 
Imprensa Oficial ou através da sua página electrónica), deven-
do o mesmo ser entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo 
fixado e durante as horas normais de expediente, no Gabinete 
de Apoio ao Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, n.os 614A-640, Edf. Long Cheng, 7.º andar, Macau, 
acompanhado da documentação abaixo indicada.

3.2 Documentos a apresentar: 

a) Cópia do documento de identificação válido; 

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso; 

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

d) Cópia do certificado de formação (se o tiver);

e) Documento comprovativo de experiência profissional: a 
experiência profissional demonstra-se por documento emitido 
pela entidade empregadora onde foi obtida ou mediante decla-
ração do candidato sob compromisso de honra; 

f) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
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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。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

a）、b）及 f）項所指文件，則免除提交，但須於報考時明確聲明。

3.3 遞交文件時，須出示文件的正本或認證本。

4. 職務內容

一等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以

便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及

應用的職務。

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範疇的管理作出較高

的決定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階一等技術員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二第五級別內所載的400點，並享有公職一般制度規定的權利及

福利。

6. 任用形式

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條第三款

c）項規定，在訂立編制外合同前須以散位合同方式進行為期六

個月的試用期。

7. 甄選方法

7.1 甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如

下：

a）知識考試

第一階段：一般知識考試——25%；

第二階段：專門知識考試——25%；

b）專業面試——30%；

c）履歷分析——20%。

7.2 上點a）項的知識考試，以筆試分兩階段進行：

第一階段——不超過二小時的一般知識考試，淘汰制； 

pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-
riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e f), se os mesmos se encontrarem arquivados nos respecti-
vos processos individuais, devendo, neste caso, ser declarado 
expressamente tal facto na ficha de inscrição. 

3.3 No acto de entrega da documentação supramencionada 
devem ser exibidos os documentos originais ou devidamente 
autenticados. 

4. Conteúdo funcional

Ao técnico de 1.ª classe cabem funções de estudo e aplicação 
de métodos e processos de natureza técnica, com autonomia e 
responsabilidade, enquadradas em planificação estabelecida, 
requerendo uma especialização e conhecimentos profissionais 
adquiridos através de um curso superior.

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
ficos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre 
medidas de política e gestão nas áreas da sua especialidade.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 400 da 
tabela indiciária, nível 5, constante no Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no re-
gime geral da função pública.

6. Forma de provimento

O recrutamento é em regime de contrato além do quadro, 
precedido de um período experimental de 6 meses em regime 
de contrato de assalariamento, nos termos da alínea c) do n.º 3 
do artigo 27.º do Estatuto dos Trabalhadores da Admistração 
Pública de Macau, em vigor.

7. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos:

1.a fase: Prova de conhecimentos gerais – 25%;

2.a fase: Prova de conhecimentos específicos – 25%;

b) Entrevista profissional – 30%; 

c) Análise curricular – 20%. 

7.2 A prova de conhecimentos referida na alínea a) do ponto 
anterior, que revestirão a forma de prova escrita, desenvolven-
do-se em 2 fases, tendo cada uma das fases carácter eliminató-
rio:

1.a fase — Prova de conhecimentos gerais, com a duração 
máxima de duas horas;
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第二階段——不超過二小時的專門知識考試，淘汰制。 

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

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。

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

職務的能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

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。

8. 考試範圍

8.1 一般知識考試旨在評估投考人以下方面的知識水平：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

c）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月二十一

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》；

d）第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評核

原則》；

e）第31/2004號行政法規——《公共行政工作人員工作表現

評核一般制度》；

f）第8/2006號法律——《公務人員公積金制度》；

g）第11/2007號行政法規——《公務人員工作表現的獎賞制

度》；

h）第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

i）第2/2011號法律——《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》；

j）第23/2011號行政法規——《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》；

k）第122/84/M號法令——訂定《有關工程、取得財貨及勞

務之開支制度》；

l）第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服務之程序；

2.a fase — Prova de conhecimentos específicos, com a dura-
ção máxima de duas horas.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da fun-
ção.  

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de exi-
gências da função. 

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.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

A valorização máxima em fase final é de 100 valores e consi-
deram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores. 

8. Programa 

8.1 As provas de conhecimentos gerais visam avaliar o grau 
de conhecimentos dos candidatos nas seguintes áreas:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezem-
bro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro; 

d) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos a avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

e) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administra-
ção Pública;

f) Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos;

g) Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — Regime dos 
prémios e incentivos ao desempenho dos trabalhadores dos 
serviços públicos;

h) Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

i) Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família;

j) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

k) Decreto-Lei n.º 122/84/M — Estabelece o regime das des-
pesas com obras e aquisição de bens e serviços;

l) Decreto-Lei n.º 63/85/M — Regula o processo de aquisição 
de bens e serviços; 
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m）第30/89/M號法令——重新修訂十二月十五日第122/84/

M號法令若干條文；

n）澳門高等教育相關之法例：

——四月六日第11/98/M號法令；

——經二月十日第8/92/M號法令修改之二月四日第11/91/M 

號法令；

——八月十六日第41/99/M號法令； 

——第78/2010號社會文化司司長批示核准的《研究生獎學

金發放規章》；

——第5/2013號行政法規——《二零一二／二零一三學年大

專學生學習用品津貼》；

o）一般文化知識及社會知識。

8.2 專門知識旨在評估投考人以下方面的知識水平：

a）語言、文化及文學範疇的知識；

b）撰寫建議書、報告書或專業技術意見書；

c）資訊科技的使用（文書處理、試算表和電子郵件）。

投考人在知識考試時，可查閱上述法例，但不得查閱任何參

考書籍或其他資料。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通

知。

9. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門羅理基博士

大馬路614A-640號龍成大廈高等教育輔助辦公室七樓的公告

欄，並同時上載於本辦網頁（http://www.gaes.gov.mo）。

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 注意事項

報考人提供之資料只作本辦是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：主任 蘇朝暉

正選委員：職務主管 陳家豪

  一等高級技術員 王蕙蘭

m) Decreto-Lei n.º 30/89/M — Dá nova redacção a vários 
artigos do Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro;

n) Legislação sobre Sistema de Ensino Superior de Macau:

—Decreto-Lei n.º 11/98/M, de 6 de Abril;

—Decreto-Lei n.º 11/91/M, de 4 de Fevereiro, na nova redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 8/92/M, de 10 de Fevereiro; 

— Decreto-Lei n.º 41/99/M, de 16 de Agosto; 

— Regulamento de Atribuição de Bolsas de Mérito para Es-
tudos Pós-Graduados, aprovado pelo Despacho do Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 78/2010;

— Regulamento Administrativo n.º 5/2013 — Subsídio para 
aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior 
no ano lectivo de 2012/2013;

o) Conhecimentos de cultura geral e social.

8.2 As provas de conhecimentos específicos visam avaliar o 
grau de conhecimentos dos candidatos nas seguintes matérias:

a) Conhecimentos sobre área de línguas, cultura e literatura;

b) Elaboração de propostas, informação ou pareceres técni-
cos;

c) Informática na óptica do utilizador (processamento de 
texto, folha de cálculo e correio electrónico).

Durante a realização das provas de conhecimentos, aos can-
didatos é permitida a consulta da legislação acima referida, 
não podendo, contudo, consultar quaisquer livros de referência 
ou outras informações.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão do aviso referente à lista definitiva dos can-
didatos admitidos.

9. Os locais de afixação das listas 

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixa-
das no quadro informativo do Gabinete de Apoio ao Ensino 
Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-
-640, Edf. Long Cheng, 7.º andar, Macau, e disponibilizadas no 
website deste Gabinete (http://www.gaes.gov.mo). 

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege- se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

11. Observações

Os dados que o candidato 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.

12. Composição do júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Sou Chio Fai, coordenador. 

Vogais efectivos: Chan Ka Hou, chefe funcional; e 

Wong Wai Lan, técnica superior de 1.a classe.
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候補委員：一等技術員 古夢思

  一等高級技術員 洪慧敏

二零一三年五月二十四日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $9,245.00）

澳 門 理 工 學 院

公 告

第002/SAG/2013號批示

為了有效及妥善管理澳門理工學院，本人行使澳門理工學院

理事會於二零一一年十一月三日第54D/CG/2011號決議所賦予

之權力，作出以下轉授權限的規定：

一、轉授予總務處林婉苑代處長或其合法代任人，在總務處

的範圍內，作出下列行為的職權：

（一） 進行領導、協調、指導及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可否

將年假轉移到翌年；

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理。

二、本轉授權不妨礙授權者行使收回權和監督權。

三、對行使現轉授權而作出的行為，可提起必要訴願。

四、獲轉授權者自二零一三年五月一日至本批示於《澳門特

別行政區公報》刊登日期間，在本轉授權範圍內所作出的行為予

以追認。

五、在不妨礙上款規定下，本批示自刊登於《澳門特別行政

區公報》之日起產生效力。

六、廢止第001/SAG/2013號批示。

二零一三年五月二十一日於澳門理工學院

總行政部部長 趙家威

（是項刊登費用為 $1,771.00）

Vogais suplentes: Ku Mong Si, técnica de 1.ª classe; e 

Hong Wai Man, técnica superior de 1.a classe.

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 24 de Maio de 
2013.   

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 9 245,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Aviso

Despacho n.º 002/SAG/2013

Para permitir uma pronta e eficaz gestão do Instituto Poli-
técnico de Macau, usando da faculdade que me é conferida 
pela Deliberação n.º 54D/CG/2011 do Conselho de Gestão do 
Instituto Politécnico de Macau, de 3 de Novembro de 2011:

1. Subdelegar na chefe da Divisão de Apoio à Administração 
Geral, em regime de substituição, Lam Un Un, ou em quem 
legalmente a substitua, a competência para a prática dos se-
guintes actos, no âmbito da Divisão de Apoio à Administração 
Geral:

1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à ges-
tão corrente; 

2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente; 

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, desde que observados os 
pressupostos legais;

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que 
observados os pressupostos legais;

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os 
pressupostos legais.

2. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 1 de 
Maio de 2013 e a data de publicação do presente despacho no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

6. É revogado o Despacho n.º 001/SAG/2013.

Instituto Politécnico de Macau, aos 21 de Maio de 2013.

O Chefe do Serviço de Administração Geral, Chiu Ka Wai.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)
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社 會 保 障 基 金

名 單

社會保障基金為填補人員編制技術輔助人員組別之第一職

階特級技術輔導員一缺，經於二零一三年三月十三日第十一期

《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

進行的普通晉級開考的公告，現公佈應考人成績如下：

合格應考人： 分

李華仔 ............................................................................. 81.94

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，應考人可自本成績名單公佈之日起十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年五月十六日行政管理委員會會議確認）

二零一三年五月十日於社會保障基金

典試委員會：

主席：特級技術員 張詠彤

正選委員：人力資源辦公室二等技術員 吳斌

候補委員：二等技術員 梁映楓 

（是項刊登費用為 $1,194.00）

社會保障基金為填補人員編制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）一缺，經於二零一三年三月

十三日第十一期《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的普通晉級開考的公告，現公佈應考人成

績如下：

合格應考人： 分

盧兆宏 ............................................................................. 80.56

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，應考人可自本成績名單公佈之日起十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年五月二十三日行政管理委員會會議確認）

二零一三年五月十四日於社會保障基金

典試委員會：

主席：資訊處處長 冼偉棠

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do grupo de pessoal  
técnico de apoio do quadro de pessoal do Fundo de Segurança 
Social, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 de 
Março de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lee Wah Chai ...................................................................... 81,94

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 candidato 
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada na reunião do Conselho de Administração, de 16 de 

Maio de 2013).

Fundo de Segurança Social, aos 10 de Maio de 2013.

O Júri:

Presidente: Cheong Veng Tong, técnica especialista.

Vogal efectivo: Ng Pan, técnico de 2.ª classe do Gabinete para 
os Recursos Humanos.

Vogal suplente: Leong Ieng Fong, técnica de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, área de 
informática, do grupo de pessoal técnico superior do quadro 
de pessoal do Fundo de Segurança Social, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lou Siu Van ......................................................................... 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), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada na reunião do Conselho de Administração, de 23 

de Maio de 2013).

Fundo de Segurança Social, aos 14 de Maio de 2013.

O Júri: 

Presidente: Sin Vai Tong, chefe da Divisão de Informática. 
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正選委員：行政暨財政處處長 伍婉華

 法務局首席顧問高級技術員 梁艷蘭

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

社會保障基金為填補下列空缺，經於二零一三年四月十七

日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查

文件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公

佈，投考人臨時名單正張貼在澳門馬忌士街2至6號社會保障基

金總部一樓行政暨財政處，並同時上載於本基金內聯網以供查

閱。

編制內人員：

技術輔助人員組別第一職階首席特級技術輔導員兩缺；

編制外合同人員：

技術員組別第一職階一等技術員（資訊範疇）一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一三年五月二十一日於社會保障基金

行政管理委員會主席 葉炳權

（是項刊登費用為 $1,292.00）

土 地 工 務 運 輸 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，茲公佈經二零一三年五月二日第

十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本局以

審查文件方式，為土地工務運輸局編制外合同人員填補第一職

Vogais efectivos: Ng Un Wa, chefe da Divisão Administrativa 
e Financeira; e

 Leong Im Lan Lily, técnica superior assessora principal da 
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontram afixadas, na Divisão 
Administrativa e Financeira da sede do Fundo de Segurança 
Social, sita na Rua de Eduardo Marques, n.os 2-6, 1.º andar, 
em Macau, e serão também divulgadas na Intranet deste FSS, 
as listas provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de 
acesso, condicionados, documentais, para o preenchimento dos 
seguintes lugares do Fundo de Segurança Social, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 16, II Série, de 17 de Abril de 2013:

Pessoal do quadro:

Dois lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º es-
calão, do grupo de pessoal técnico de apoio.

Pessoal em regime de contrato além do quadro:

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de infor-
mática, do grupo de pessoal técnico.

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

Fundo de Segurança Social, aos 21 de Maio de 2013.

O Presidente do Conselho de Administração, Ip Peng Kin.

(Custo desta publicação $ 1 292,00) 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS 

PÚBLICAS E TRANSPORTES

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Trans-
portes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de duas vagas de intérprete-
-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contratado além 
do quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
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階一等翻譯員兩缺的限制性普通晉級開考，准考人臨時名單正

張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政廳。

按照上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為確

定名單。

二零一三年五月二十一日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $1,126.00）

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，茲公佈經二零一三年五月二日第

十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本局以

審查文件方式，為土地工務運輸局編制外合同人員填補第一職

階顧問高級技術員一缺的限制性普通晉級開考，准考人臨時名

單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政廳。

按照上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為確

定名單。

二零一三年五月二十三日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $822.00）

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，茲公佈經二零一三年五月二日第

十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本局

以審查文件方式，為土地工務運輸局編制外合同人員填補第一

職階首席顧問高級技術員一缺的限制性普通晉級開考，准考人

臨時名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政

廳。

按照上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為確

定名單。

二零一三年五月二十三日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $852.00）

Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, 
II Série, de 2 de Maio de 2013, nos termos do disposto no 
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, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 21 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisória do can-
didato ao concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de uma vaga de técnico superior 
assessor, 1.º escalão, do pessoal contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, 
de 2 de Maio de 2013, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 23 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 822,00)

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, 
no Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º 
andar da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisó-
ria do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de uma vaga de técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, do pessoal contratado 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Pú-
blicas e Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 2013, nos termos do 
disposto no 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, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 23 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 852,00)
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Concurso público para

«Obra de remodelação da Oficina do Edifício Industrial 

Pacífico da DSAL»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Edifício Industrial «Pacífico» 
r/c, sito no Istmo de Ferreira do Amaral, n.os 101-105A.

4. Objecto da empreitada: remodelação das instalações da 
oficina da DSAL.

5. Prazo máximo de execução: 200 dias (duzentos dias).

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

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

8. Caução provisória: $ 340 000,00 (trezentas e quarenta mil 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidas como concor-
rentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 
obras, bem como as que à data do concurso, tenham requerido 
a sua inscrição, neste último caso a admissão é condicionada 
ao deferimento do pedido de inscrição.

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

Local: Secção de Atendimento e Expediente Geral da 
DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau;

Dia e hora limite: dia 27 de Junho de 2013, quinta-feira, até 
às 12,00 horas.

Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na 
hora limite para a entrega de propostas acima mencionada 
por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora limites 
estabelecidas para a entrega de propostas serão adiadas para a 
mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Sala de reunião da DSSOPT, sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 5.º andar, Macau;

Dia e hora: dia 28 de Junho de 2013, sexta-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de adiamento da data limite para a entrega de 
propostas mencionada de acordo com o n.º 12 ou em caso de 

勞工事務局太平工業大廈工場裝修工程

公開招標競投

1. 招標實體：土地工務運輸局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：關閘馬路101至105-A號太平工業大廈地面

層。

4. 承攬工程目的：用作勞工事務局職業培訓廳工場。

5. 最長施工期：200天（二百天）。

6. 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。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$340,000.00（澳門幣叁拾肆萬元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，土地工務運輸局接待

暨一般文書處理科。

截止日期及時間：二零一三年六月二十七日（星期四）中午

十二時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局五樓會議

室。

日期及時間：二零一三年六月二十八日（星期五）上午九時

三十分。

倘截標日期根據上述第12點被順延、又或上述開標時間因
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颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則開標日期及時間

順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據第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。

14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十七樓公

共建築廳。

時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時三十

分至十七時）。

於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格：$350.00

（澳門幣叁佰伍拾元整）。

15. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價60%；

——工作計劃10%；

——施工經驗及質量18%；

——廉潔誠信12%。

16. 附加的說明文件：由二零一三年六月十日至截標日止，投

標者可前往馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十七樓

公共建築廳，以了解有否附加之說明文件。

二零一三年五月二十三日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $3,745.00）

通 告

按照運輸工務司司長於二零一三年四月二十二日之批示，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，土地工務運

輸局通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同方式

招聘行政技術助理員職程第一職階二等行政技術助理員（一般

encerramento desta Direcção de Serviços na hora estabelecida 
para o acto público de abertura das propostas acima menciona-
da por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora esta-
belecidas para o acto público de abertura das propostas serão 
adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M e para 
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados no concurso.

14. Local, hora e preço para obtenção da cópia  e exame do 
processo:

Local: Departamento de Edificações Públicas da DSSOPT, 
sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 17.º andar, Macau;

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 12,45 horas e das 
14,30 às 17,00 horas)

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT, poderão ser so-
licitadas cópias do processo do concurso ao preço de $350,00 
(trezentas e cinquenta patacas).

15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço razoável: 60%;

— Plano de trabalhos: 10%;

 — Experiência e qualidade em obras: 18%;

— Integridade e honestidade: 12%.

16. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de 
Edificações Públicas da DSSOPT, sito na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, 17.º andar, Macau, a partir de 10 de Junho de 2013, 
inclusive e até à data limite para a entrega das propostas, para 
tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 23 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 3 745,00)

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Transportes e Obras Públicas, de 22 de Abril de 
2013, e 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), se acha aberto o concurso comum externo, 
de ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento de 
sete vagas de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de apoio técnico administrativo geral, da carreira 
de assistente técnico administrativo da Direcção dos Serviços 
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行政技術輔助範疇）七缺，之前需經六個月散位合同的試用期任

用。

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《澳門特別行政區政府公報》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，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

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）具初中畢業學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式一，可於印務局購買或在該局網頁下載），連同下

列文件於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交到澳門馬交

石炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳行政處人力資源科。

3.2 應遞交的文件：

（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）專業資格和培訓證書副本（倘有，須出示正本作核

對）；

（d）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

（e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內須載明投考人曾任職務、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。

de Solos, Obras Públicas e Transportes, em regime de contrato 
além do quadro, precedido de contrato de assalariamento de 
seis meses, como período experimental:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum externo, de ingresso, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. 

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

2. Condições de candidatura

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

(a) Sejam residentes permanentes da RAEM;

(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 ETAPM, em vigor;

(c) Possuam habilitações literárias ao nível do ensino secun-
dário geral.

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidatu-
ras e os elementos e documentos que as devem acompanhar

3.1 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição 
em concurso» aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 250/2011 (Modelo 1, a qual pode ser comprada na Imprensa 
Oficial ou obtida na sua página electrónica através de downlo-
ad) e apresentar os documentos abaixo indicados, os quais de-
vem ser entregues pessoalmente até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas normais de expediente na Secção de Recursos 
Humanos da Divisão Administrativa do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 
13.º andar, em Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

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

(b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (apresentação do original 
para conferência);

(c) Cópia dos certificados de habilitação e formação profis-
sional (caso possua certificados, deve apresentar os originais 
para conferência);

(d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato 
(redigida em língua chinesa ou portuguesa);

(e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelos Serviços 
a que pertencem, no qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso.
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與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

（a）、（b）及（e）項所指的文件，則免除遞交，但須於報考時明

確聲明。

4. 職務內容的一般特徵

二等行政技術助理員須具有初中畢業學歷，透過以設立或

配合的方法及程序，以便擔任既定指令中的技術應用的執行性

職務，或須執行具有一個或多個行政領域，尤其會計、人事管理、

總務及財產管理、檔案及行政事務等具有一定複雜程度的執行

性職務。

5. 職務內容

從事處理一切涉及行政活動的工作，可包括一個或多個職

務範圍，以確保機關的持續運作：在人事管理方面，處理一切與

人事相關的行政程序及文書工作；在文書處理方面，製作各類文

件，資料輸入，並作適當的精美印製；在文書管理方面，處理所

有函件的收發及送遞程序；在檔案方面，進行組織及文件分類，

管理存檔物料的保存工作，以及對大量文件進行內部管制；在

接待公眾方面，接待使用者並向他們提供服務和資訊；在會計方

面，處理預算案的計算工作，管理經常性開支，執行稅款收納；

在財產管理方面，進行財產分類，並執行有關供應的工作。

6. 薪俸及福利

第一職階二等行政技術助理員的薪俸點為第14/2009號法律

附件一表二薪俸表所載的195點，並享有公職法律制度規定的權

利及福利。

7. 甄選方法

甄選是以三個小時的筆試形式的知識考試、專業面試及履

歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

a）知識考試（筆試）——50%；

b）專業面試——30%；

c）履歷分析——20%。

上述a）項的知識考試為淘汰制，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接續的階段。

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e e), e caso os mesmos já se encontrem arquivados nos res-
pectivos processos individuais, devem declarar expressamente 
tal facto na apresentação da candidatura. 

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Ao assistente técnico administrativo de 2.ª classe cabem fun-
ções de natureza executiva de aplicação técnica com base no 
estabelecimento ou adaptação de métodos e processos, enqua-
drados em instruções gerais e procedimentos bem definidos, 
ou executa tarefas com certo grau de complexidade, relativas 
a uma ou mais áreas de actividade administrativa, designada-
mente contabilidade, pessoal, economato e património, arqui-
vo e expediente, requerendo habilitação literária de nível do 
ensino secundário geral. 

5. Conteúdo funcional

O assistente técnico administrativo de 2.ª classe executa 
todas as tarefas relacionadas com a actividade administrativa, 
podendo compreender uma ou mais áreas funcionais, asse-
gurando deste modo o funcionamento do serviço. Na área de 
pessoal executa todo o expediente e todos os procedimentos 
burocráticos relativos ao pessoal. Na área de processamento de 
texto/dactilografia redige documentos diversos, digitando-os e 
imprimindo-lhes uma apresentação estética adequada. Na área 
de expediente executa os procedimentos relativos à entrada, 
encaminhamento e expedição de toda a correspondência. Na 
área de arquivo procede à organização e classificação dos do-
cumentos, zela pela conservação do material do arquivo e con-
trola o fluxo interno de documentos. Na área de atendimento 
ao público acolhendo e prestando informações aos utentes. Na 
área de contabilidade executa os cálculos relativos a propos-
tas orçamentais, efectua o controlo das despesas correntes e 
executa a cobrança de taxas. Na área de património procede à 
classificação de bens e executa as tarefas relativas ao aprovisio-
namento.

6. Vencimento e regalias

O assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão, 
vence pelo índice 195 da tabela indiciária constante do Mapa 2 
do Anexo I da Lei n.º 14/2009 goza dos direitos e regalias pre-
vistos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Método de selecção

A selecção será feita mediante uma prova de conhecimentos 
que revestirá a forma de uma prova escrita com a duração de 
três horas, de uma entrevista profissional e da análise curricu-
lar, as quais serão ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos (prova escrita): 50%;

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

O método referido na alínea a) tem carácter eliminatório, 
sendo os resultados obtidos na prova de conhecimentos classi-
ficados de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos e não serão 
admitidos aos métodos de selecção seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores.
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知識考試是評估投考人擔任某一職務所必需具備的一般知

識或專門知識的水平。

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。

履歷分析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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任特

定職務之能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

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分的投考人，均

作被淘汰論。

如得分相同，投考人排名的優先次序按照第23/2011號行政

法規第二十六條的規定為之。

8. 考試範圍：

8.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

8.2 第29/97/M號法令——《土地工務運輸局組織法》；

8.3 經第62/98/M號法令修改後之第87/89/M號法令——

《澳門公共行政工作人員通則》；

8.4 第57/99/M號法令——《行政程序法典》；

8.5 第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評核

原則》；

8.6 第31/2004號行政法規——核准《公共行政工作人員工

作表現評核一般制度》；

8.7 第235/2004號行政長官批示——《評核諮詢委員會的設

立、組成及運作規則》；

8.8 第8/2005號法律——《個人資料保護法》；

8.9 第8/2006號法律——《公務人員公積金制度》；

8.10 第15/2006號行政法規——《公務人員公積金制度投放

供款規章》；

8.11 第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminadas funções. 

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências das funções.

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho de determinadas funções, procedendo-
-se a uma ponderação das habilitações académica e profissio-
nal, da avaliação do desempenho, da qualificação e experiência 
profissionais, dos trabalhos realizados e da formação profissio-
nal complementar. 

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-
-se a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos os can-
didatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores. 

Em caso de igualdade classificativa, os candidatos serão or-
denados de acordo com as condições de preferência previstos 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

8. Programa

8.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

8.2 Decreto-Lei n.º 29/97/M — Lei orgânica da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes;

8.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau — aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a nova 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M;

8.4 Decreto-Lei n.º 57/99/M — Código do Procedimento Ad-
ministrativo;

8.5 Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

8.6 Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Aprova o re-
gime geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da 
Administração Pública;

8.7 Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras 
relativas à constituição, composição e funcionamento da Co-
missão Paritária;

8.8 Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

8.9 Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos;

8.10 Regulamento Administrativo n.º 15/2006 — Regula-
mento da aplicação das contribuições do Regime de Previdên-
cia dos Trabalhadores dos Serviços Públicos;

8.11 Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos;
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8.12 第15/2009號法律——《領導及主管人員通則的基本規

定》；

8.13 第26/2009號行政法規——《領導及主管人員通則的補

充規定》；

8.14 第2/2011號法律——《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼

制度》；

8.15 第23/2011號行政法規——《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》；

8.16 經修改後之第41/83/M號法令——訂定有關本地區總

預算及公共會計之編製及執行，管理及業務帳目之編製以及公

共行政方面財政業務之稽查規則；

8.17 第122/84/M號法令——訂定《有關工程、取得財貨及

勞務之開支制度》；

8.18 第426/2009號行政長官批示重新公佈的第6/2006號行

政法規《公共財政管理制度》；

8.19 一般時事及社會常識；

8.20 寫作能力。

知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述8.1至8.18所指法

例，有關文本內不能附有任何註解及範例。

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單內。

9. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門馬交石

炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳，並同時上載到本局網頁

（www.dssopt.gov.mo）。

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 注意事項

投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。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席﹕處長　盧貴芳

正選委員﹕科長　Américo Galdino Dias

     二等技術員　占美珍

8.12 Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatu-
to do Pessoal de Direcção e Chefia;

8.13 Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia;

8.14 Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e 
dos subsídios de residência e de família;

8.15 Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos;

8.16 Decreto-Lei n.º 41/83/M, com as devidas alterações in-
troduzidas — Regulamenta a elaboração e execução do Orça-
mento Geral do Território, a Contabilidade Pública Territorial, 
a elaboração das contas de Gerência e Exercício e a fiscaliza-
ção da actividade financeira do sector público administrativo 
de Macau;

8.17 Decreto-Lei n.º 122/84/M — Estabelece o regime das 
despesas com obras e aquisição de bens e serviços;

8.18 Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o qual foi 
republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 426/2009 — Regime de administração financeira 
pública; 

8.19 Actualidades gerais e conhecimentos gerais da socieda-
de;

8.20 Capacidade de redacção.

Durante a prova de conhecimentos, os candidatos podem 
utilizar apenas como elementos de consulta os diplomas legais 
mencionados nas alíneas 8.1 a 8.18 do aviso, não podendo ter 
quaisquer anotações ou exemplos registados.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão da lista definitiva.

9. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no 13.º andar do Departamento Administrativo e Financeiro 
desta Direcção de Serviços, sito na Estrada de D. Maria II, 
n.º 33, bem como disponibilizadas no website da mesma (www.
dssopt.gov.mo).

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011. 

11. Observações 

Os dados que os concorrentes apresentem servirão apenas 
para efeitos do presente recrutamento desta Direcção de Ser-
viços. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo 
com as normas da Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lou Kuai Fong, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Américo Galdino Dias, chefe de secção; e

Chim Mei Chan, técnica de 2.ª classe.
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候補委員﹕特級技術輔導員　張好霞

     二等技術輔導員　梁麗敏

二零一三年五月二十三日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $9,510.00）

按照運輸工務司司長於二零一三年四月二十二日之批示，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，土地工務運

輸局通過考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同方式招

聘勤雜人員職程第一職階勤雜人員（雜役範疇）八缺，之前需經

六個月散位合同的試用期任用。

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《澳門特別行政區政府公報》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，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（a）澳門特別行政區居民；

（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）具小學畢業學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式一，可於印務局購買或在該局網頁下載），連同下

列文件於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交到澳門馬交

石炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳行政處人力資源科。

Vogais suplentes: Cheong Hou Ha, adjunto-técnico especia-
lista; e

Leong Lai Man, adjunto-técnico de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 23 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 9 510,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Transportes e Obras Públicas, de 22 de Abril de 
2013, e 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), se acha aberto o concurso comum externo, 
de ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento de 
oito vagas de auxiliar, 1.º escalão, área de servente, da carreira 
de auxiliar da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públi-
cas e Transportes, em regime de contrato de assalariamento, 
precedido de contrato de assalariamento de seis meses, como 
período experimental:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, externo, de ingresso, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. 

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

2. Condições de candidatura

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

(a) Sejam residentes da RAEM;

(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 ETAPM, em vigor;

(c) Possuam habilitações literárias ao nível do ensino primá-
rio.

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidatu-
ras e os elementos e documentos que as devem acompanhar

3.1 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 250/2011 (Modelo 1, a qual pode ser comprada na Imprensa 
Oficial ou obtida na sua página electrónica através de down-
load) e apresentar os documentos abaixo indicados, os quais de-
vem ser entregues pessoalmente até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas normais de expediente na Secção de Recursos 
Humanos da Divisão Administrativa do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 
13.º andar, em Macau.



N.º 22 — 29-5-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7049

3.2 應遞交的文件：

（a）有效的身份證明文件副本（澳門永久性或非永久性居

民身份證，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）培訓證書副本（倘有，須出示正本作核對）；

（d）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

（e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內須載明投考人曾任職務、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。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

（a）、（b）及（e）項所指的文件，則免除遞交，但須於報考時明

確聲明。

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；主要包括：對內或對外分派信函、文件或包裹；協助專職人員

執行專門性較低的工作，如裝卸、運輸及材料收拾方面；執行其

他由上級指派之簡單輔助性工作。

5. 薪俸及福利

第一職階勤雜人員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

薪俸表所載的110點，並享有公職法律制度規定的權利及福利。

6. 甄選方法

甄選是以兩個小時的筆試形式的知識考試、專業面試及履

歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

a）知識考試（筆試）──50%；

b）專業面試──30%；

c）履歷分析──20%。

上述a）項的知識考試為淘汰制，知識考試取得的成績以0

3.2 Documentos a apresentar:

(a) Cópia do documento de identificação válido (Bilhete de 
Identidade de Residente Permanente ou de Residente Não-
-Permanente, apresentando o original para conferência);

(b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (apresentação do original 
para conferência);

(c) Cópia dos certificados de formação (caso possua certifi-
cados, deve apresentar os originais para conferência);

(d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato 
(redigida em língua chinesa ou portuguesa);

(e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelos Serviços 
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 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e e), e caso os mesmos já se encontrem arquivados nos res-
pectivos processos individuais, devem declarar expressamente 
tal facto na apresentação da candidatura.

4. Conteúdo funcional 

Ao auxiliar cabem funções de natureza executiva simples, fí-
sica ou material, com tarefas diversas normalmente não especi-
ficadas, exigindo conhecimentos de ordem prática susceptíveis 
de serem aprendidos no local de trabalho e que incluem, no-
meadamente distribuir correspondência, outros documentos 
ou encomendas no interior ou exterior, auxiliar os profissionais 
da especialidade em trabalhos menos qualificados, tais como 
carregamento, descarregamento, transporte e arrumação de 
materiais e a realização de pequenos serviços de apoio de acor-
do com as orientações superiores.

5. Vencimento e regalias

O auxiliar do 1.º escalão vence pelo índice 110 da tabela indi-
ciária constante do Mapa 2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009, goza 
dos direitos e regalias previstos no Regime Jurídico da Função 
Pública.

6. Método de selecção

A selecção será feita mediante uma prova de conhecimentos 
que revestirá a forma de uma prova escrita, com a duração de 
duas horas, de uma entrevista profissional e da análise curricu-
lar, as quais serão ponderadas da seguinte forma: 

a) Prova de conhecimentos (prova escrita) — 50%;

b) Entrevista profissional — 30%;

c) Análise curricular — 20%.

O método referido na alínea a) tem carácter eliminatório, 
sendo os resultados obtidos na prova de conhecimentos classi-
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分至100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不能進入接續的階

段。

知識考試是評估投考人擔任某一職務所必需具備之一般知

識或專門知識之水平。

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。

履歷分析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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任特

定職務之能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

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分的投考人，均

作被淘汰論。

如得分相同，投考人排名的優先次序按照第23/2011號行政

法規第二十六條的規定為之。

7. 考試範圍：

7.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

7.2 第29/97/M號法令——《土地工務運輸局組織法》；

7.3 經第62/98/M號法令修改後之第87/89/M號法令——

《澳門公共行政工作人員通則》；

7.4 第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

7.5 一般時事及社會常識。

知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述7.1至7.4所指法例，

有關文本內不能附有任何註解及範例。

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單內。

8. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門馬交石

炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳，並同時上載到本局網頁

（www.dssopt.gov.mo）。

ficados de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos e não serão 
admitidos aos métodos de selecção seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminadas funções. 

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências das funções.

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho de determinadas funções, procedendo-
-se a uma ponderação das habilitações académica e profissio-
nal, da avaliação do desempenho, da qualificação e experiência 
profissionais, dos trabalhos realizados e da formação profissio-
nal complementar. 

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-
-se a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos os can-
didatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores. 

Em caso de igualdade classificativa, os candidatos serão or-
denados de acordo com as condições de preferência previstos 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

7. Programa 

7.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

7.2 Decreto-Lei n.º 29/97/M — Lei orgânica da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes;

7.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau — aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a nova 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M;

7.4 Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

7.5 Actualidades gerais e conhecimentos gerais da sociedade.

Durante a prova de conhecimentos, os candidatos podem 
utilizar apenas como elementos de consulta os diplomas legais 
mencionados nas alíneas 7.1 a 7.4 do aviso, não podendo ter 
quaisquer anotações ou exemplos registados.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão da lista definitiva.

8. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no 13.º andar do Departamento Administrativo e Financeiro 
desta Direcção de Serviços, sito na Estrada de D. Maria II, 
n.º 33, bem como disponibilizadas no website da mesma (www.
dssopt.gov.mo).
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9. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

10. 注意事項

投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

典試委員會由下列成員組成：

主席﹕處長 盧貴芳

正選委員﹕科長 Américo Galdino Dias

 一等技術員 譚潔貞

候補委員﹕二等行政技術助理員 余潔雯

 二等行政技術助理員 梁淑珊

二零一三年五月二十三日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $7,105.00）

郵 政 局

公 告

茲通知，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》之規

定，現通過以審查文件及有限制的方式，為郵政局工作人員進行

普通晉級開考，以填補郵政局人員編制郵務輔導技術員職程第

一職階特級郵務輔導技術員一缺。

上述開考之通告已張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二

樓，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈。報考應自本公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個工作日起計十天內作出。

二零一三年五月二十二日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,087.00）

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Observações 

Os dados que os concorrentes apresentem servirão apenas 
para efeitos do presente recrutamento desta Direcção de Ser-
viços. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo 
com as normas da Lei n.º 8/2005.

11. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lou Kuai Fong, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Américo Galdino Dias, chefe de secção; e

Tam Kit Cheng, técnica de 1.ª classe.

Vogais suplentes: U Kit Man, assistente técnica administra-
tiva de 2.ª classe; e

Leong Sok San, assistente técnica administrativa de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 23 de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 7 105,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da Di-
recção dos Serviços de Correios, 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-adjunto postal especialista, 1.º escalão, 
da carreira de técnico-adjunto postal do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Correios. 

Mais se informa que o aviso de abertura do referido con-
curso se encontra afixado no 2.º andar do edifício-sede da Di-
recção dos Serviços de Correios, sito no Largo do Senado, em 
Macau, e publicado nas páginas electrónicas da Direcção dos 
Serviços de Correios e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, com dez dias de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, 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 Correios, aos 22 de Maio de 2013. 

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng. 

(Custo desta publicação $ 1 087,00) 
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通 告

按照運輸工務司司長於二零一三年五月二日批示，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技術員職

程公共關係範疇第一職階二等技術員一缺（試用期為合同首180

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，自最後成績名單公佈之日起計。

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）具備公共關係、市場、傳意、博物館學、其他文學或科學

專業的高等專科課程學歷。

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）；

c）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）；

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 2 de Maio 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 forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos», se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área 
de relações públicas, dos trabalhadores em regime de contrato 
individual de trabalho (com período experimental de cento e 
oitenta dias), da Direcção dos Serviços de Correios (DSC):

1. Tipo, prazo e validade 

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa 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; e 

c) Possuam habilitações literárias ao nível do curso superior 
na área de relações públicas, marketing, comunicação social, 
museologia ou outras áreas literárias ou científicas. 

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 aca-
démicas exigidas no presente aviso (apresentação do original 
para confirmação); e 

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, a habilitação académica, for-
mação profissional e experiência profissional, devendo a mesma 
ser acompanhada dos documentos comprovativos do menciona-
do.

Os candidatos vinculados à Função Pública devem apresen-
tar os seguintes documentos: 

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



N.º 22 — 29-5-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7053

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

c）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）；

d）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；

e）與公職有聯繫之投考人，如相關的個人檔案已存有a）、b）

及d）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。

4. 職務內容

二等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以

便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及

應用的職務，主要職務包括：

4.1 協助構思和推廣展覽、產品或服務的市場和宣傳計劃；

4.2 聯絡及跟進公共傳播和客戶管理事務；

4.3 協助進行市場調查及資料分析工作，準備建議書和報

告；

4.4 協助籌備各類會議、展覽、比賽及活動。

5. 薪俸及福利

第一職階二等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

第五級別所載的薪俸點350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。

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

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, a habilitação académica, for-
mação profissional e experiência profissional, devendo a mesma 
ser acompanhada dos documentos comprovativos do mencio-
nado; 

d) 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 

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e d), se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na apresentação da candida-
tura. 

3. Forma de admissão e local 

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despa-
cho do Chefe de Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma ser 
entregue 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 
Administrativa da Direcção dos Serviços de Correios, no 2.º 
andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Se-
nado, em Macau. 

4. Conteúdo funcional 

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

4.1 Assistir na concepção e divulgação de exposições, produ-
tos ou serviços;

4.2 Contactar e proceder a comunicações públicas e gestão 
de clientes; 

4.3 Assistir na investigação de marcado e analisar os dados 
estatísticos, e na preparação de propostas e relatórios; 

4.4 Assistir na organização de conferências, exposições, 
competições e actividades. 

5. Vencimento e regalias 

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
350 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 
do 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 Serviços de Correios, aprovados pelo Conselho 
de Administração da DSC. 
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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，最多不超過三小時。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。

7. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

7.1 第2/89/M號法律《郵政局組織規章》；

7.2 有關工程、資產與勞務取得的開支制度：經五月十五日

第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規修改之十二月十五日第

122/84/M號法令，七月六日第63/85/M號法令（中文參考文本載

於澳門法律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

7.3 國際博物館協會《博物館倫理準則》（葡文參考文本載

於國際博物館協會網頁http://archives.icom.museum/ethics.

html；中文參考文本載於——http://www.macauheritage.net/

cn/Decree/050307C.pdf）；

7.4 語言能力（正式語文及英文）；

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 ante-
rior têm carácter eliminatório. 

6.3 A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de co-
nhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício 
de determinada função. Reveste-se da forma escrita e tem a 
duração máxima de três horas. Os resultados obtidos na prova 
de conhecimentos 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 ele-
mentos de natureza profissional relacionados com a qualifica-
ção e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil 
das exigências da função. Adopta-se a escala de 0 a 100, consi-
derando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores. 

6.5 A análise curricular visa examinar a preparação do 
candidato para o desempenho de determinada função, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a avaliação do 
desempenho, a qualificação e experiência profissionais, os tra-
balhos 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 6.1 c). 

6.7 A classificação final resulta da média ponderada das clas-
sificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptan-
do-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. 

7. Programa das provas 

O programa abrangerá as seguintes matérias: 

7.1 «Diploma orgânico da Direcção dos Serviços de Cor-
reios», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/89/M; 

7.2 Regime de despesas com obras e aquisição de bens e ser-
viços: 

Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 30/89/M e pelo Regulamento Administrativo 
n.º 6/2006 e Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho (versão 
chinesa disponível para consulta em www.macaolaw.gov.mo — 
Portal Jurídico de Macau). 

7.3 Código de Ética do ICOM para Museus (versão portu-
guesa disponível para consulta em http://archives.icom.mu-
seum/ethics.html, versão chinesa disponível para consulta em 
http://www.macauheritage.net/cn/Decree/05 03 07 C. pdf); 

7.4 Proficiência linguística (línguas oficiais e inglês); 
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7.5 社會常識、個案分析；

7.6 撰寫建議書、公函及宣傳文本。

投考人在知識考試期間可携帶7.1至7.3項法規及準則作參

考，但不得使用其他參考書籍或資料。

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號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》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：通訊博物館館長 黃錦欣

正選委員：行政科、公關及設計暨多媒體範圍協調員 容美玉

     顧問高級技術員 許懿行

候補委員：郵政暨集郵展覽及公關範圍主管 王安儀

     首席高級技術員 鄭玉賢

二零一三年五月十六日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $8,357.00）

按照運輸工務司司長於二零一三年五月八日批示，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

7.5 Conhecimento geral da sociedade e análise de casos; 

7.6 Elaboração de proposta, ofício e texto promocional. 

Durante a realização da prova de conhecimento, os candi-
datos podem utilizar apenas como elementos de consulta os 
respectivos diplomas legais e código relativos às matérias men-
cionadas nos n.os 7.1 a 7.3 do aviso, não sendo permitida a utili-
zação de quaisquer outros livros ou documentos de referência. 

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 
andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Se-
nado, em Macau, e disponibilizadas no website desta Direcção 
dos Serviços. 

8.2 A lista classificativa final será publicada no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau e afixada no 
2.º andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do 
Senado, em Macau, e disponibilizada no website desta Direc-
ção 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. 

11. Composição do júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Wong Kam Ian, curadora do Museu das Comuni-
cações. 

Vogais efectivas: Iong Mei Iok, coordenadora da área de 
Secção Administrativa, Relações Públicas, Artes Gráficas e 
Multimédia; e 

Hui I Hang, técnica superior assessora. 

Vogais suplentes: Wong On I, supervisor da área da Gestão 
de Demonstrações Correios/Filatelia e Relações Públicas; e 

Chiang Iok In, técnica superior principal. 

Direcção dos Serviços de Correios, aos 16 de Maio de 2013. 

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 8 357,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 8 de Maio de 2013, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
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《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技術員職

程電子認證服務範疇第一職階二等技術員一缺（試用期為合同

首180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，自最後成績名單公佈之日起計。

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）具備資訊或相類範疇的高等專科課程學歷。

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）；

c）經投考人簽署之履歷（詳細學歷、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）；

dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos», se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área 
dos Serviços de Certificação dos trabalhadores em regime de 
contrato individual de trabalho (com período experimental 
de cento e oitenta dias), da Direcção dos Serviços de Correios 
(DSC):

1. Tipo, prazo e validade 

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com vinte dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa 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; e 

c) Possuam habilitações literárias ao nível do curso superior 
em Informática ou afins. 

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 aca-
démicas exigidas no presente aviso (apresentação do original 
para confirmação); e 

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, a habilitação académica, for-
mação profissional e experiência profissional, devendo a mesma 
ser acompanhada dos documentos comprovativos do mencio-
nado.

Os candidatos vinculados à Função Pública devem apresen-
tar os seguintes documentos: 

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (apresentação do original 
para confirmação); 
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c）經投考人簽署之履歷（詳細學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）；

d）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；

e）與公職有聯繫之投考人，如相關的個人檔案已存有a）、b）

及d）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。

4. 職務內容

二等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以

便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及

應用的職務，主要職務包括：

4.1 負責提供客戶專案解決方案有關需求分析、設計編程、

技術實現、講解及演示、用戶培訓及支援等工作；

4.2 協助提供客戶專案的系統基建架構分析、系統基建設備

評估、系統基建開發及測試；

4.3 擬定客戶專案計劃書及相關的技術文件、系統基建技術

文件和專案管理相關程序等，當中包括功能/設計特點、使用者/

訓練指南和系統測試計劃書；

4.4 協助電子認證專業服務的技術發展，分析及評估新的資

訊科技及設備，以協助制定資訊科技應用的相關決策；

4.5 負責提供客戶專案保養及需要提供隨時支援服務；

4.6 提供電子認證專業服務相關的技術培訓；

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, a habilitação académica, for-
mação profissional e experiência profissional, devendo a mesma 
ser acompanhada dos documentos comprovativos do mencio-
nado; 

d) 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 
pública e a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso; e 

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e d), se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na apresentação da candida-
tura. 

3. Forma de admissão e local 

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despa-
cho do Chefe de Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma ser 
entregue 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 
Administrativa da Direcção dos Serviços de Correios, no 2.º 
andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Se-
nado, em Macau. 

4. Conteúdo funcional 

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

4.1 Responsabilidade pela análise de requisitos, projecto de 
programas de codificação e implementação, apresentação e 
demonstração, treino de utilizadores e apoio a soluções profis-
sionais (projectos) de clientes; 

4.2 Assistir na análise arquitectónica, na avaliação e imple-
mentação de equipamentos, e em testes de infra-estrutura de 
sistema de projectos de clientes; 

4.3 Elaboração de propostas de projecto a clientes e perti-
nente documentação técnica, documentos e procedimentos 
administrativos do sistema, incluindo as características de 
função/design, manuais do utilizador/de treino e propostas de 
teste do sistema; 

4.4 Assistir na análise e avaliação de novas tecnologias e 
equipamentos, a fim de facilitar a tomada de decisões para o 
desenvolvimento de um serviço profissional dos Serviços de 
Certificação; 

4.5 Responsabilidade pela manutenção e apoio dos projectos 
de clientes, prestação de serviço de «Apoio ao Cliente»; 

4.6 Providenciar treino técnico para o serviço profissional 
dos Serviços de Certificação; 
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4.7 處理電子認證服務範圍相關工作。

5. 薪俸及福利

第一職階二等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

第五級別所載的薪俸點350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，最多不超過三小時。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。

7. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

7.1 第5/2005號法律《電子文件及電子簽名》；

7.2 iOS及Android編程技術；

7.3 Java EE, ASP.NET, C#編程技術；

7.4 MS-SQL及MySQL數據庫的設計及管理；

4.7 Execução de funções relativas à Área dos Serviços de 
Certificação. 

5. Vencimento e regalias 

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
350 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 
do 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 Serviços 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 ante-
rior têm carácter eliminatório. 

6.3 A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de co-
nhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício 
de determinada função. Reveste-se da forma escrita e tem a 
duração máxima de três horas. Os resultados obtidos na prova 
de conhecimentos 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 ele-
mentos de natureza profissional relacionados com a qualifica-
ção e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil 
das exigências da função. Adopta-se a escala de 0 a 100, consi-
derando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores. 

6.5 A análise curricular visa examinar a preparação do 
candidato para o desempenho de determinada função, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a avaliação do 
desempenho, a qualificação e experiência profissionais, os tra-
balhos 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 6.1 c). 

6.7 A classificação final resulta da média ponderada das clas-
sificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptan-
do-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. 

7. Programa das provas 

O programa abrangerá as seguintes matérias: 

7.1 Lei n.º 5/2005 — Documentos e assinaturas electrónicas; 

7.2 Programação em iOS e Android 

7.3 Programação em Java EE, ASP.NET e C#; 

7.4 Design e gestão de base de dados, MS-SQL e MySQL; 
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7.5 電子認證編程技術（如：P K C S # 1 1 ,  M i c r o s o f t 

CryptoAPI, JCA/JCE）；

7.6 資訊系統的分析、設計及管理；

7.7 資訊網絡架構分析及安全設計；

7.8 資訊保安；

7.9 資訊系統技術文檔之撰寫。

投考人在知識考試期間可携帶7.1項法規作參考，但不得使

用其他參考書籍或資料。

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號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》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：電子認證服務範圍協調員 葉曉紅

正選委員：一等高級技術員 李廣亮

    二等高級技術員 韋德貴

候補委員：顧問高級技術員 潘錦祺

    一等技術員 潘漢琪

二零一三年五月十六日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $8,795.00）

7.5 Programação de Serviços de Certificação tais como: 
PKCS#11, Microsoft CryptoAPI, JCA/JCE; 

7.6 Análise, design e gestão de sistemas de informação; 

7.7 Análise e design de segurança da estrutura dos sistemas 
de informações; 

7.8 Segurança da informação; 

7.9 Elaboração dos processos do sistema informático. 

Durante a realização da prova de conhecimento, os candi-
datos podem utilizar apenas como elementos de consulta, o 
diploma legal acima mencionado no n.º 7.1 do aviso, não sendo 
permitida a utilização de quaisquer outros livros ou documen-
tos de referência. 

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 
andar, Edifício Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Se-
nado, em Macau, e disponibilizadas no website desta Direcção 
dos Serviços. 

8.2 A lista classificativa final será publicada no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau e afixada no 
2.º andar, Edifício Sede da mesma Direcção, sito no Largo do 
Senado, em Macau, e disponibilizada no website desta Direc-
ção 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. 

11. Composição do júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Ip Hio Hong, coordenadora da área dos Serviços 
de Certificação. 

Vogais efectivos: Lei Kuong Leong, técnico superior de 1.ª 
classe; e 

Vai Tak Kuai, técnico superior de 2.ª classe. 

Vogais suplentes: Francisco Pong, técnico superior assessor; e 

Pun Hon Kei, técnico de 1.ª classe.  

Direcção dos Serviços de Correios, aos 16 de Maio de 2013. 

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 8 795,00)
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INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o recrutamento 
de treze lugares de fiscal técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de fiscal técnico, em regime do contrato além do qua-
dro do Instituto de Habitação, cujo aviso de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 5, II Série, de 30 de Janeiro de 2013:

Candidatos aprovados:

Lugar  Nome Pontuação
         final

  1.º Tam Kuai Wa ................................................ 80,85

  2.º Cheang Man Wai .......................................... 80,63

  3.º Sio Chon Man  .............................................. 79,90

  4.º Kuan Mei Kun .............................................. 79,43

  5.º Sam Hio Leng ............................................... 77,73

  6.º Chao Kueng Chio ......................................... 76,60

  7.º Wong Chi Kuong .......................................... 76,58

  8.º Wong San Fong ............................................. 75,95

  9.º Lau Cham Meng ........................................... 75,25

10.º Wong Wai Ieng ............................................. 75,00

11.º Wong Ieong Leng  ........................................ 74,70

12.º Hong Sio Fong .............................................. 74,58

13.º Sam Sai Cheong ............................................ 74,45

14.º De Jesus Nuno Rosa .................................... 73,78

15.º Leong I Teng .................................................  73,70

16.º Wu Kei Ian .................................................... 73,40

17.º Lai Weng San ................................................ 73,20

18.º Chan Chi In ................................................... 72,68

19.º Lei Mei Teng ................................................. 72,35

20.º Kam Mei Teng .............................................. 72,30

21.º Wong Hao Fai ............................................... 71,90

22.º Lo Ka In ........................................................ 71,87

23.º Cheang Chio Wai ......................................... 71,38

24.º Cheong Pek In .............................................. 71,10

25.º Chiu Ho Kin .................................................. 71,05

26.º Leung Kai Meng ........................................... 69,63

27.º Lei Oi Chu ..................................................... 69,60

28.º Wong Weng Iok ............................................ 69,20

29.º Kuok Lam Lai Ieng ...................................... 68,90

30.º Chan Iat Kin ................................................. 68,50 ***

31.º Lou Kuai Heong ........................................... 68,50

32.º Chu Kuok Fong............................................. 68,40

房 屋 局

名 單

房屋局以編制外合同招聘技術稽查職程第一職階二等技術

稽查十三缺，經二零一三年一月三十日第五期《澳門特別行政區

公報》第二組公佈，以考核方式進行普通對外入職開考通告。現

公佈最後成績名單：

合格投考人：

名次   姓名 總成績

  1.º 譚貴華 ....................................................... 80.85

  2.º 鄭文威 ....................................................... 80.63

  3.º 蕭俊文 ....................................................... 79.90

  4.º 關美娟 ....................................................... 79.43

  5.º 沈曉玲 ....................................................... 77.73

  6.º 周烱照 ....................................................... 76.60

  7.º 黃紫光 ....................................................... 76.58

  8.º 黃珊鳳 ....................................................... 75.95

  9.º 劉湛銘 ....................................................... 75.25

10.º 黃慧英 ....................................................... 75.00

11.º 王洋玲 ....................................................... 74.70

12.º 洪小芳 ....................................................... 74.58

13.º 岑世昌 ....................................................... 74.45

14.º 曾家偉 ....................................................... 73.78

15.º 梁以婷 ....................................................... 73.70

16.º 胡紀昕 ....................................................... 73.40

17.º 黎頴珊 ....................................................... 73.20

18.º 陳伺彥 ....................................................... 72.68

19.º 李美婷 ....................................................... 72.35

20.º 甘美婷 ....................................................... 72.30

21.º 黃巧輝 ....................................................... 71.90

22.º 羅嘉賢 ....................................................... 71.87

23.º 鄭照威 ....................................................... 71.38

24.º 張碧燕 ....................................................... 71.10

25.º 招可健 ....................................................... 71.05

26.º 梁啟明 ....................................................... 69.63

27.º 李愛珠 ....................................................... 69.60

28.º 黃泳鈺 ....................................................... 69.20

29.º 郭林麗映 ................................................... 68.90

30.º 陳逸健 ....................................................... 68.50  ***

31.º 盧桂香 ....................................................... 68.50

32.º 朱國鋒 ....................................................... 68.40
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名次   姓名 總成績

33.º 談瑞廉 ....................................................... 68.30

34.º 張穎敏 ....................................................... 68.28

35.º 謝浩賢 ....................................................... 68.25

36.º 何敬佩 ....................................................... 67.83

37.º 黃少菲 ....................................................... 67.30

38.º 程家仁 ....................................................... 66.43

39.º 郭一峰 ....................................................... 65.60

40.º 范永新 ....................................................... 64.83

41.º 劉鎮濠 ....................................................... 64.53

42.º 區潤華 ....................................................... 61.30

43.º 林銘芳 ....................................................... 55.10

*** 根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十六條第二款（一）項規定，在使用的首個甄選方法

取得較高成績者。 

被淘汰投考人：

序   姓名 備註

  1 歐艷冰 a）

  2 陳瑞文 b）

  3 鄭德謙 a）

  4 許小龍 a）

  5 黎莉娜 a）

  6 羅海彬 b）

  7 雷國立 a）

  8 鄧兆焜 c）

  9 曹麗華 a）

10 黃海欣 a）

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》第二十三條第九款規定，因缺席知識考試被淘汰之投考

人；

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》第二十三條第九款規定，因缺席專業面試被淘汰之投考

人；

c）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款之規定，因在知識考試中得分低於

五十分被淘汰的投考人。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第二款之規定，投考人可自本名單公佈之日起

計十個工作日內，就本成績名單向許可開考的實體提起上訴。

Lugar  Nome Pontuação
         final

33.º Tam Sui Lim .................................................. 68,30

34.º Zhang Weng Man ......................................... 68,28

35.º Che Hou In .................................................... 68,25

36.º Ho King Pui .................................................. 67,83

37.º Wong Sio Fei ................................................. 67,30

38.º Cheng Ka Ian ................................................ 66,43

39.º Kuok Iat Fong ............................................... 65,60

40.º Fan Weng San ............................................... 64,83

41.º Lau Chun Ho ................................................ 64,53

42.º Ao Ion Va ...................................................... 61,30

43.º Lam Meng Fong ........................................... 55,10

*** Nos termos da alínea 1) do n.º 2 do artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), a melhor classificação obtida no primeiro método de 
selecção utilizado.

Candidatos excluídos:

Lugar  Nome Observação

  1. Ao Im Peng a)

  2. Chan Soi Man b)

  3. Cheang Tak Him a)

  4. Hoi Sio Long a)

  5. Lai Lei No a)

  6. Lo Hoi Pan b)

  7. Loi Kuok Lap a)

  8. Tang Sio Kuan c)

  9. Tso Kam Carmen Leiva a)

10. Wong Hoi Ian a)

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), can-
didatos excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos;

b) 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), can-
didatos excluídos por terem faltado à entrevista profissional;

c) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
candidatos excluídos por terem obtido classificação de prova de 
conhecimentos inferior a 50 valores.

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo 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 classifica-
tiva para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 
prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publicação.
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（經二零一三年五月二十二日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年五月二十日於房屋局

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員 陳德光

正選委員：特級技術員 伍日輝

  二等技術員 馮元慶

（是項刊登費用為 $4,789.00）

公  告

為填補經由房屋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青洲沙梨頭北巷一百零二號九樓房

屋局支援處內，並於本局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。

二零一三年五月十六日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補經由房屋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三缺，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青洲沙梨頭北巷一百零二號九樓房

屋局支援處內，並於本局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。

二零一三年五月十六日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $822.00）

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

Transportes e Obras Públicas, de 22 de Maio de 2013).

Instituto de Habitação, aos 20 de Maio de 2013.

O Júri:

Presidente: Chan Tak Kwong, técnico superior assessor prin-
cipal. 

Vogais efectivos: Ng Iat Fai, técnico especialista; e

Fong Un Heng, técnico de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 4 789,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Apoio do Instituto de Habitação, sita na Travessa Norte do 
Patane, n.º 102, 9.º andar, Ilha Verde, e publicado nas páginas 
electrónicas deste Instituto 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 do IH, 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 
técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, contratado além do quadro do IH, 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.

Instituto de Habitação, aos 16 de Maio de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 881,00) 

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Apoio do Instituto de Habitação, sita na Travessa Norte do 
Patane, n.º 102, 9.º andar, Ilha Verde, e publicado nas páginas 
electrónicas deste Instituto 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 do IH, 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 três lugares de 
técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, contratado além do quadro do IH, 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.

Instituto de Habitação, aos 16 de  Maio de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 822,00) 
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為填補經由房屋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

開考通告正張貼在青洲沙梨頭北巷一百零二號九樓房屋局支援

處內，並於本局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。

二零一三年五月十六日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $754.00）

為填補經由房屋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七缺，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青洲沙梨頭北巷一百零二號九樓房

屋局支援處內，並於本局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。

二零一三年五月十六日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補經由房屋局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七缺，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

開考通告正張貼在青洲沙梨頭北巷一百零二號九樓房屋局支援處

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Apoio do Instituto de Habitação, sita na Travessa Norte do 
Patane, n.º 102, 9.º andar, Ilha Verde, e publicado nas páginas 
electrónicas deste Instituto 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 do IH, 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 
técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, contratado 
além do quadro do IH, com dez dias de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto de Habitação, aos 16 de Maio de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 754,00) 

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Apoio do Instituto de Habitação, sita na Travessa Norte do 
Patane, n.º 102, 9.º andar, Ilha Verde, e publicado nas páginas 
electrónicas deste Instituto 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 do IH, 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 sete lugares de 
adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-
-técnico, contratado além do quadro do IH, 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.

Instituto de Habitação, aos 16 de Maio de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 852,00) 

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Apoio do Instituto de Habitação, sita na Travessa Norte do 
Patane, n.º 102, 9.º andar, Ilha Verde, e publicado nas páginas 
electrónicas deste Instituto 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 do IH, 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 sete lugares de 
adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjun-
to-técnico, contratado além do quadro do IH, com dez dias de 
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內，並於本局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。

二零一三年五月十六日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $920.00）

為填補經由房屋局以編制外合同任用的行政技術助理員職

程第一職階特級行政技術助理員二缺，經二零一三年五月二日第

十八期《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，

投考人臨時名單已張貼在青洲沙梨頭北巷一百零二號九樓房屋

局之支援處以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一三年五月二十三日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $852.00）

通 告

第34/IH/2013號批示

本人根據第24/2005號行政法規第五條第二款、第15/2009號

法律第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條的

規定，作出決定如下：

一、授予副局長郭惠嫻從事下列工作的權限：

（一）簽署經第141 / 2 0 1 2號行政長官批示所修改的第

296/2009號行政長官批示核准的《社會房屋申請規章》第三條所

指的通告；

（二）簽署第10/2011號法律《經濟房屋法》第二十條所指的

公告。

二、授予公共房屋事務廳代廳長陳華強以下權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

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.

Instituto de Habitação, aos 16 de Maio de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 920,00) 

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Apoio do Instituto de Habitação, sita na Travessa Norte do Pa-
tane, n.º 102, Ilha Verde, 9.º andar, a lista provisória dos candi-
datos ao concurso comum, de acesso, condicionado, documen-
tal, para o preenchimento de dois lugares de assistente técnico 
administrativo especialista, 1.º escalão, da carreira de assisten-
te técnico administrativo, providos em regime de contrato além 
do quadro do pessoal do Instituto de Habitação, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 2013.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do regulamento administrativo acima referido.

Instituto de Habitação, aos 23 de Maio de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

 (Custo desta publicação $ 852,00)

Avisos

Despacho n.º 34/IH/2013

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 24/2005, no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, nos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
determino:

1. É delegada na vice-presidente, Kuoc Vai Han, a compe-
tência para a prática dos seguintes actos:

1) Assinar os avisos a que se refere o artigo 3.º do Regula-
mento de Candidatura para Atribuição de Habitação Social, 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 296/2009, 
alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 141/2012;

2)  Assinar os anúncios a que se refere o artigo 20.º da Lei 
n.º 10/2011 (Lei da habitação económica).

2. São delegadas no chefe do Departamento de Assuntos de 
Habitação Pública, substituto, Chan Wa Keong, as seguintes 
competências:

1) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;
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（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）簽署該廳職責範圍發往澳門特別行政區私人實體單

純為編制卷宗及執行決定所需的信函或文書；

（四）簽署向身份證明局查詢社會及經濟房屋競投人的澳門

居民個人身份資料的公函；

（五）簽署向社會保障基金查詢申請人或承租人及家團的

相關情況的公函；

（六）簽署向澳門金融管理局查詢及通知有關七月八日第

35/96/M號法令、第24/2000號行政法規、第17/2009號行政法規

及第18/2009號行政法規的受益人情況的公函；

（七）根據一月四日第3/86/M號法令的規定，簽署送交郵政

儲金局有關在發展居屋合約範圍取得自置居屋的津貼制度的公

函；

（八）簽署送交財政局有關填寫十二月三十日第56/83/M號

法令第二條第一款及第三款所指問卷的公函；

（九）簽署向土地工務運輸局、港務局、地圖繪製暨地籍局

及民政總署關於通知新僭建物情況、為記錄及拆除僭建物所需

資料的公函；

（十）根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃及

管理》第四條的規定，對因房屋適當性的原因而分配房屋作出決

定；

（十一）根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃

及管理》第十二條及第十三條的規定，批准家團成員的增加及家

團以外人士在社會房屋的逗留；

（十二）為第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃及

管理》第十五條的規定，批准變更租金金額；

（十三）根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃

及管理》第二十四條的規定，解除社會房屋的租賃合同；

（十四）根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃

及管理》第二十七條的規定，對移轉承租地位作出決定； 

2) Assinar os anúncios a que se refere o artigo 20.º da Lei 
n.º 10/2011 (Lei da habitação económica). Decidir sobre os 
pedidos de alteração e gozo antecipado de férias do respectivo 
pessoal, nos termos legais;

3) Assinar os ofícios ou o expediente necessário à mera ins-
trução dos processos e à execução das decisões, dirigidos às 
entidades particulares da RAEM, no âmbito das competências 
do departamento;

4) Assinar os ofícios dirigidos à Direcção dos Serviços de 
Identificação para consulta de dados relativos à identificação 
de residentes de Macau, candidatos a habitações sociais e eco-
nómicas;

5) Assinar os ofícios dirigidos ao Fundo de Segurança Social 
para consulta de situações relativas aos requerentes ou arren-
datários e agregados familiares;

6) Assinar os ofícios e as notificações dirigidos à Autoridade 
Monetária de Macau para consulta de situações relativas aos 
beneficiários, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 35/96/M, de 8 de Ju-
lho, e dos Regulamentos Administrativos n.os 24/2000, 17/2009 
e 18/2009;

7) Assinar os ofícios dirigidos à Caixa Económica Postal re-
lativos ao regime de subsídios à aquisição de habitação própria 
no âmbito dos contratos de desenvolvimento para a habitação, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 3/86/M, de 4 de Janeiro;

8) Assinar os ofícios dirigidos à Direcção dos Serviços de Fi-
nanças respeitantes ao preenchimento do questionário referido 
nos n.os 1 e 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 56/83/M, de 30 de 
Dezembro;

9) Assinar os ofícios dirigidos à Direcção dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes, Capitania dos Portos, 
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro e Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais a informar a situação de 
novas edificações informais e os dados necessários ao registo e 
demolição das edificações informais;

10) Decidir sobre a atribuição de habitação por motivo da 
adequação das habitações, nos termos do artigo 4.º do Regula-
mento Administrativo n.º 25/2009 (Atribuição, Arrendamento 
e Administração de Habitação Social);

11) Decidir sobre os requerimentos relativos à autorização 
para aumento de elementos do agregado familiar e à para a 
permanência de estranhos na habitação social, nos termos dos 
artigos 12.º e 13.º do Regulamento Administrativo n.º 25/2009 
(Atribuição, Arrendamento e Administração de Habitação So-
cial);

12) Autorizar a alteração do valor da renda, nos termos do 
artigo 15.º do Regulamento Administrativo n.º 25/2009 (Atri-
buição, Arrendamento e Administração de Habitação Social);

13) Rescindir o contrato de arrendamento de habitação so-
cial, nos termos do artigo 24.º do Regulamento Administrativo 
n.º 25/2009 (Atribuição, Arrendamento e Administração de 
Habitação Social);

14) Decidir a transmissão da posição de arrendatário, nos ter-
mos do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 25/2009 
(Atribuição, Arrendamento e Administração de Habitação So-
cial);
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（十五）根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃

及管理》第二十八條第一款的規定，批准進行工程；

（十六）根據第296/2009號行政長官批示核准的《社會房屋

申請規章》第六條第二款、第八條第九款或第十一條的規定，對

獲甄選的候選人從名單中除名作出決定；

（十七）根據第296/2009號行政長官批示核准的《社會房屋

申請規章》第八條第七款的規定，就家團的重新排名作出決定；

（十八）根據經第22/2012號行政法規修改的第23/2008號行

政法規《社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃》第八條的規

定，對取消受惠家團住屋補助的批給作出決定；

（十九）根據經第25/2002號行政法規修改的六月二十六日

第26/95/M號法令第八條第一款及第十四條的規定，對經濟房屋

競投人從競投及相關名單中除名作出決定；

（二十）根據經第25/2002號行政法規修改的六月二十六日

第26/95/M號法令第十六條的規定，對群體組成之改變作出決

定；

（二十一）根據四月十二日第13/93/M號法令第十八條第七

款及第10/2011號法律《經濟房屋法》第三十四條第二款的規定，

簽署許可書（Termo de Autorização）；

（二十二）根據第17/2009號行政法規《自置居所貸款利息補

貼制度》第十條第二款的規定，接受延長訂立公證書之期間的申

請；

（二十三）簽署第17/2009號行政法規《自置居所貸款利息

補貼制度》第十二條第四款、第24/2000號行政法規《取得或融

資租賃自住房屋之貸款補貼制度》第十二條第四款及七月八日第

35/96/M號法令第十二條第三款所述之文件。

三、授予房屋分配處代處長繆燦成以下權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）簽署該處職責範圍發往澳門特別行政區私人實體單

純為編制卷宗及執行決定所需的信函或文書。

四、授予樓宇組織支援處代處長劉綺玲以下權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

15) Autorizar a realização das obras, nos termos do n.º 1 do 
artigo 28.º do Regulamento Administrativo n.º 25/2009 (Atri-
buição, Arrendamento e Administração de Habitação Social);

16) Decidir sobre a exclusão dos candidatos seleccionados 
das listas, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º, do n.º 9 do artigo 8.º 
ou do artigo 11.º do Regulamento de Candidatura para Atri-
buição de Habitação Social, aprovado pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 296/2009;

17) Decidir a reclassificação de agregado familiar, nos ter-
mos do n.º 7 do artigo 8.º do Regulamento de Candidatura para 
Atribuição de Habitação Social, aprovado pelo Despacho do 
Chefe o Executivo n.º 296/2009;

18) Decidir o cancelamento da concessão do abono de resi-
dência ao agregado familiar beneficiário, nos termos do artigo 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2008 (Plano provisó-
rio de atribuição de abono de residência a agregados familiares 
da lista de candidatos a habitação social), alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 22/2012;

19) Decidir a exclusão dos candidatos a habitação económica 
do concurso e da respectiva lista, nos termos do n.º 1 do artigo 
8.º e do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 26/95/M, de 26 de Junho, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 25/2002;

20) Decidir sobre a alteração da composição dos agregados, 
para os efeitos do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 26/95/M, de 26 de 
Junho, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 25/2002;

21) Assinar o termo de autorização, nos termos do n.º 7 do 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 13/93/M, de 12 de Abril, e n.º 2 
do artigo 34.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica);

22) Aceitar os pedidos de prorrogação do prazo para a cele-
bração das escrituras, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 17/2009 (Regime de Bonificação 
de Juros de Crédito Concedido para Aquisição de Habitação 
Própria);

23) Assinar os documentos a que se referem o n.º 4 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 17/2009 (Regime de 
Bonificação de Juros de Crédito Concedido para Aquisição 
de Habitação Própria), o n.º 4 do artigo 12.º do Regulamento 
Administrativo n.º 24/2000 (Regime de bonificação ao crédito 
para aquisição ou locação financeira de habitação própria), e o 
n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 35/96/M, de 8 de Julho.

3. São delegadas no chefe da Divisão de Atribuição de Habi-
tações, substituto, Mio Chan Seng, as seguintes competências:

1)  Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respec-
tivo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Assinar os ofícios ou o expediente necessário à mera ins-
trução dos processos e à execução das decisões, dirigidos às 
entidades particulares da RAEM, no âmbito das competências 
daquela divisão.

4. São delegadas na chefe da Divisão de Apoio à Organiza-
ção de Edifícios, substituta, Lau I Leng, as seguintes compe-
tências:

1) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;



N.º 22 — 29-5-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7067

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）簽署該處職責範圍發往澳門特別行政區私人實體單

純為編制卷宗及執行決定所需的信函或文書。

五、授予技術支援處代處長王世平以下權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）簽署該處職責範圍發往澳門特別行政區私人實體單

純為編制卷宗及執行決定所需的信函或文書。

六、授予研究及資訊處代處長甘小玲以下權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）簽署該處職責範圍發往澳門特別行政區私人實體單

純為編制卷宗及執行決定所需的信函或文書。

七、授予宣傳及推廣處代處長鄭綺華以下權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）簽署該處職責範圍發往澳門特別行政區私人實體單

純為編制卷宗及執行決定所需的信函或文書；

（四）簽署向澳門特別行政區私人或公共實體送交有關宣傳

品或刊物的信函。

八、本授予的職權不妨礙收回權及監管權的行使。

九、對行使現授予的職權而作出的行為，得提起必要訴願。

十、自二零一三年一月二十六日起，由公共房屋事務廳代廳

長、房屋分配處代處長、樓宇組織支援處代處長、技術支援處代

處長、研究及資訊處代處長及宣傳及推廣處代處長在現授予的

權限範圍內所作的行為，均予以追認。

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Assinar os ofícios ou o expediente necessário à mera ins-
trução dos processos e à execução das decisões, dirigidos às 
entidades particulares da RAEM, no âmbito das competências 
daquela divisão.

5. São delegadas no chefe da Divisão de Apoio Técnico, 
substituto, Wong Sai Peng, as seguintes competências:

1) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Assinar os ofícios ou o expediente necessário à mera ins-
trução dos processos e à execução das decisões, dirigidos às 
entidades particulares da RAEM, no âmbito das competências 
daquela divisão.

6. São delegadas na chefe da Divisão de Estudo e Informáti-
ca, substituta, Kam Sio Leng, as seguintes competências:

1) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Assinar os ofícios ou o expediente necessário à mera ins-
trução dos processos e à execução das decisões, dirigidos às 
entidades particulares da RAEM, no âmbito das competências 
daquela divisão.

7. São delegadas na chefe da Divisão de Divulgação e Pro-
moção, substituta, Cheang I Wa, as seguintes competências:

1) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Assinar os ofícios ou o expediente necessário à mera ins-
trução dos processos e à execução das decisões, dirigidos às 
entidades particulares da RAEM, no âmbito das competências 
daquela divisão;

4) Assinar os ofícios dirigidos às entidades públicas ou par-
ticulares da RAEM relativos aos manuais ou publicações de 
promoção.

8. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo 
dos poderes de avocação e superintendência.

9. Dos actos praticados no uso dos poderes delegados aqui 
conferidos, cabe recurso hierárquico necessário.

10. São ratificados os actos praticados pelo chefe do Depar-
tamento de Assuntos de Habitação Pública, substituto, chefe 
da Divisão de Atribuição de Habitações, substituto, chefe da 
Divisão de Apoio à Organização de Edifícios, substituta, chefe 
da Divisão de Apoio Técnico, substituto, chefe da Divisão de 
Estudo e Informática, substituta, e chefe da Divisão de Di-
vulgação e Promoção, substituta, no âmbito das competências 
delegadas, desde 26 de Janeiro de 2013.
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十一、本批示自公佈翌日起生效。

二零一三年五月二十三日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $7,683.00）

第35/IH/2013號批示

本人根據第24/2005號行政法規第五條第二款、第15/2009號

法律第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條的

規定，以及行使第75/2009號運輸工務司司長批示第二款賦予的

職權，作出決定如下：

一、轉授予公共房屋事務廳代廳長陳華強從事下列工作的

權限：

（一）根據法律規定就有關人員因個人理由而移轉年假作出

決定；

（二）簽署由房屋局負責的社會房屋的租賃合同及臨時房屋

中心的佔用准照；

（三）批准簽發存檔於該廳的文件之證明，但法律另有規定

者除外。

二、轉授予研究、資訊及支援廳廳長李潔如簽署由房屋局就

房屋發展合同取得的獨立單位之承諾買賣合同及有關的買賣公

證契約的權限。

三、轉授予房屋分配處代處長繆燦成、樓宇組織支援處代處

長劉綺玲、技術支援處代處長王世平、研究及資訊處代處長甘小

玲、宣傳及推廣處代處長鄭綺華，根據法律規定就有關人員因個

人理由而移轉年假作出決定的權限。

四、本轉授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

五、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

六、自二零一三年一月二十六日起，由公共房屋事務廳代廳

長、房屋分配處代處長、樓宇組織支援處代處長、技術支援處代

處長、研究及資訊處代處長及宣傳及推廣處代處長在轉授予的

權限範圍內所作的所有行為，均予以追認。

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

Instituto de Habitação, aos 23 de Maio de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 7 683,00)

Despacho n.º 35 /IH/2013

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 24/2005, no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, 
nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009 e usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do Des-
pacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas 
n.º 75/2009, determino:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Assuntos de 
Habitação Pública, substituto, Chan Wa Keong, a competência 
para a prática dos seguintes actos: 

1) Decidir sobre a transferência de férias do respectivo pes-
soal, por motivos pessoais, nos termos legais;

2) Assinar os contratos de arrendamento, relativos às habita-
ções sociais a cargo do Instituto de Habitação (IH) e as licen-
ças de ocupação dos Centros de Habitação Temporária;

3) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados naquele departamento, com exclusão dos excepcionados 
por lei.

2. Subdelegar na chefe do Departamento de Estudo, Infor-
mática e Apoio, Lei Kit U, a competência para outorgar nos 
contratos-promessa de compra e venda de fracções autónomas, 
de contratos de desenvolvimento para a habitação recebidas 
pelo IH e nas subsequentes escrituras públicas de compra e 
venda.

3. Subdelegar no chefe da Divisão de Atribuição de Habita-
ções, substituto, Mio Chan Seng, na chefe da Divisão de Apoio 
à Organização de Edifícios, substituta, Lau I Leng, no chefe da 
Divisão de Apoio Técnico, substituto, Wong Sai Peng, na chefe 
da Divisão de Estudo e Informática, substituta, Kam Sio Leng, 
e na chefe da Divisão de Divulgação e Promoção, substituta, 
Cheang I Wa, a competência para decidir sobre a transferência 
de férias do respectivo pessoal, por motivos pessoais, nos ter-
mos legais.

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

5. Dos actos praticados no uso dos poderes subdelegados 
aqui conferidos, cabe recurso hierárquico necessário.

6. São ratificados todos os actos praticados pelo chefe do De-
partamento de Assuntos de Habitação Pública, substituto, che-
fe da Divisão de Atribuição de Habitações, substituto, chefe da 
Divisão de Apoio à Organização de Edifícios, substituta, chefe 
da Divisão de Apoio Técnico, substituto, chefe da Divisão de 
Estudo e Informática, substituta, e chefe da Divisão de Divul-
gação e Promoção, substituta, no âmbito das competências 
subdelegadas, desde 26 de Janeiro de 2013.
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七、本批示自公佈翌日起生效。

（轉授權經運輸工務司司長於二零一三年五月十五日批示確認）

二零一三年五月二十三日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $2,388.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公  告

「石排灣公共房屋CN6b地段交通及民生設施建造工程」

公開招標

1. 招標實體：建設發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：石排灣CN6b地段。

4. 承攬工程目的：建造交通及民生設施。

5. 最長施工期：720（七百二十）天。

6. 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。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$4,000,000.00（澳門幣肆佰萬元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

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

(Homologadas as subdelegações de competências por despacho 

do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Pú-

blicas, de 15 de Maio de 2013).

Instituto de Habitação, aos 23 de Maio de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 2 388,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público para 

«Empreitada de construção de habitação pública de Seac Pai Van 

Lote CN6b equipamentos de apoio social e de tráfego»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o De-
senvolvimento de Infra-estruturas.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: no Seac Pai Van, Lote CN6b.

4. Objecto da empreitada: construção de equipamentos de 
apoio social e de tráfego.

5. Prazo máximo de execução: 720 (setecentos e vinte) dias.

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

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

8. Caução provisória: $ 4 000 000,00 (quatro milhões de pa-
tacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia ban-
cária ou seguro-caução aprovados nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos 
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do con-
trato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 
obras, bem como as que à data do concurso tenham requerido 
a sua inscrição, neste último caso a admissão é condicionada 
ao deferimento do pedido de inscrição.

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;
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截止日期及時間：二零一三年七月十八日（星期四）下午五時

正。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室會

議室。

日期及時間：二零一三年七月十九日（星期五）上午九時三十

分。

根據第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。

14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

時間：辦公時間內。

價格：$4,000.00（澳門幣肆仟元整）。

15. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價60%

——工作計劃10%

——施工經驗及質量18%

——廉潔誠信12%

16. 附加的說明文件：

由二零一三年六月二十八日至截標日止，競投者可前往羅理

基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加

之說明文件。

二零一三年五月二十三日於建設發展辦公室

主任 陳漢傑

（是項刊登費用為 $3,334.00）

運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

運輸基建辦公室為填補散位合同人員輕型車輛司機職程第

一職階輕型車輛司機一缺，經二零一三年四月三日第十四期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職

開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

Dia e hora limite: dia 18 de Julho de 2013, quinta-feira, até às 
17,00 horas.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 19 de Julho de 2013, sexta-feira, pelas 9,30 
horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M e para 
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados no concurso.

14. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do 
processo:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Hora: horário de expediente;

Preço: $ 4 000,00 (quatro mil patacas).

15. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço razoável: 60%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras: 18%;

— Integridade e honestidade: 12%.

16. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, a partir de 28 de Junho de 2013, inclusive, e até à data 
limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento 
de eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
23 de Maio de 2013.

O Coordenador do Gabinete, Chan Hon Kit.

(Custo desta publicação $ 3 334,00) 

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Anúncio

 Informa-se que, nos termos definidos no 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 Gabinete para 
as Infra-estruturas de Transportes (GIT), sito na Rua do Dr. 
Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, n.os 1-3, 26.º 
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選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，准考人臨時名單已

張貼於澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室

或可瀏覽本辦公室網頁www.git.gov.mo。

二零一三年五月十六日於運輸基建辦公室

辦公室主任 李鎮東

（是項刊登費用為 $1,018.00）

交 通 事 務 局

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

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、高級技術員人員組別之第一職階首席高級技術員一缺；

二、高級技術員人員組別之第一職階一等高級技術員兩缺；

三、技術員人員組別之第一職階一等技術員兩缺；

四、技術輔助人員組別之第一職階一等技術輔導員四缺。

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。

二零一三年五月二十日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費用為 $1,566.00）

andar, Macau, e publicada na página da internet do GIT (www.
git.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso co-
mum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de um lugar de motorista de ligeiros, 1.º escalão, 
da carreira de motorista de ligeiros, em regime de contrato por 
assalariamento do GIT, cujo anúncio do aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 14, II Série, de 3 de Abril de 2013.

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 16 de 
Maio de 2013.

O Coordenador do Gabinete, Lei Chan Tong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

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

1. Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, do gru-
po de pessoal técnico superior;

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

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

4. Quatro 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 anún-
cios 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 Administração e Função Pública.

Podem candidatar-se os trabalhadores contratados além do 
quadro da DSAT, que reúnam as condições estipuladas na 
alínea 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 pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 20 
de Maio de 2013.

O Director dos Serviços, Wong Wan.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)


	B01) 6871-6880
	B02) 6881-6986
	B03) 6987-6999
	B04) 7000-7001
	B05) 7002-7007
	B06) 7008-7027
	B07) 7028-7041
	B08) 7042-7059
	B09) 7060-7071



