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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, Se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, no edifício dos Serviços 
de Apoio da Sede do Governo, sito na Travessa do Paiva n.º 5, 
e disponibilizada para consulta no sítio electrónico dos Servi-
ços de Apoio (http://www.sasg.gov.mo), a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental e condi-
cionado, para o preenchimento, em regime de contrato além do 
quadro, de um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, 
do grupo de pessoal técnico de apoio dos Serviços de Apoio da 
Sede do Governo, cujo anúncio do aviso de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 30, II Série, de 24 de Julho de 2013.

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

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 9 de Agosto de 2013.

O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores contrata-
dos além do quadro dos Serviços de Apoio à Assembleia Le-
gislativa, para um lugar de técnico superior assessor principal, 
1.º escalão, do grupo de pessoal técnico superior, contratado 
além do quadro dos Serviços de Apoio à Assembleia Legislati-
va.

O aviso de abertura do concurso encontra-se afixado na 
Divisão de Administração Geral e Gestão Financeira dos Ser-
viços de Apoio à Assembleia Legislativa, sita no Edifício da 
Assembleia Legislativa, na Praça da Assembleia Legislativa, e 
está disponível na página oficial da Assembleia Legislativa, na 
internet.

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.

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，為以編制外合同方式填補政府總

部輔助部門技術輔助人員組別第一職階首席技術輔導員壹缺，

以審查文件及有限制方式舉行普通晉級開考之報考人臨時名單

已張貼於擺華巷五號政府總部輔助部門大樓，並上載到輔助部

門網頁（http://w w w.sasg.gov.mo）。上述開考的公告，刊登於

二零一三年七月二十四日第三十期《澳門特別行政區公報》第二

組。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單視為確定

名單。

二零一三年八月九日於行政長官辦公室

辦公室主任 譚俊榮

（是項刊登費用為 $1,018.00）

立 法 會 輔 助 部 門

公 告

為填補由立法會輔助部門以編制外合同任用的高級技術員

組別第一職階首席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舉行普

通晉級開考。

開考通告張貼於立法會前地立法會大樓立法會輔助部門一

般行政及財政管理處，並於立法會網頁公佈。

報考申請應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊

接第一個工作日起計十天內遞交。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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二零一三年八月十六日於立法會輔助部門

秘書長 楊瑞茹

（是項刊登費用為 $1,331.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

公 告

茲通知，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》的規

定，現以審查文件及有限制方式，為終審法院院長辦公室一名編

制外合同人員進行高級技術員職程第一職階首席高級技術員的

普通晉級開考。

上述之開考通告已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，並於法院網頁及行政公職局網頁

內公佈，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登

之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年八月十五日於終審法院院長辦公室

辦公室代主任 陳玉蓮

（是項刊登費用為 $1,087.00）

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，為填補人員

編制內翻譯員職程第一職階顧問翻譯員三缺及為一名編制外合

同人員進行技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員的普通晉

級開考的公告，已於二零一三年七月十七日第二十九期《澳門特

別行政區公報》第二組公佈。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，該名單已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。

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。

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 16 de Agos-
to de 2013.

A Secretária-geral, Ieong Soi U.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para um trabalhador con-
tratado além do quadro na categoria de técnico superior prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do Gabinete 
do Presidente do Tribunal de Última Instância, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado no Gabinete do Presidente do Tribunal 
de Última Instância, sito na Praceta 25 de Abril, «Edifício dos 
Tribunais de Segunda e Última Instâncias», e publicado no 
website dos Tribunais 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. 

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
15 de Agosto de 2013.

A Chefe do Gabinete, substituta, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontram afixadas, no Gabinete 
do Presidente do Tribunal de Última Instância (GPTUI), sito 
na Praceta 25 de Abril, Edifício dos Tribunais de Segunda e 
Última Instâncias, e publicadas no website dos Tribunais, as 
listas provisórias dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de três 
vagas de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, da carreira 
de intérprete-tradutor do quadro de pessoal, e para um tra-
balhador contratado além do quadro na categoria de adjunto-
-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico 
do GPTUI, ambos abertos por anúncios publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II 
Série, de 17 de Julho de 2013.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma 
legal.
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二零一三年八月十五日於終審法院院長辦公室

辦公室代主任 陳玉蓮

（是項刊登費用為 $1,087.00）

檢 察 長 辦 公 室

公 告

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》的規定，現以審

查文件及有限制方式，為檢察長辦公室人員進行普通晉級開考，

以填補本辦公室編制外合同人員以下空缺：

第一職階特級技術員兩缺；

第一職階首席技術員一缺；

第一職階特級技術輔導員三缺。 

上述開考通告張貼在新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七樓檢察

長辦公室人事財政廳，並於檢察院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》公佈之日的

第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年八月十五日於檢察長辦公室

代辦公室主任  鄭幸捷

（是項刊登費用為 $1,224.00）

新 聞 局

公 告

新聞局為填補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，經於二零一三年七月十七日第二十九期

《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。

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
15 de Agosto de 2013.

A Chefe do Gabinete, substituta, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores 
contratados além do quadro do Gabinete do Procurador, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
para os seguintes lugares:

Dois lugares de técnico especialista, 1.º escalão;  

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão; 

Três lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão. 

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos 
concursos se encontram afixados no Departamento de Ges-
tão Pessoal e Financeira do Gabinete do Procurador, sito na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, NAPE, Edifício Dynasty 
Plaza, 7.º andar, e publicado na internet do Ministério Público 
e dos SAFP e que o prazo para a apresentação de candidatu-
ras 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 do Procurador, aos 15 de Agosto de 2013.

A Chefe do Gabinete, substituta, Cheang Hang Chip.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Anúncio

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, con-
dicionado, para o preenchimento de um lugar de adjunto-téc-
nico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 
do pessoal provido no regime do contrato além do quadro do 
Gabinete de Comunicação Social, aberto por anúncio publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 29, II Série, de 17 de Julho de 2013, nos termos do 
n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos».
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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。

二零一三年八月十五日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $1,018.00）

醫 療 系 統 建 設 跟 進 委 員 會

公 告

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，為以編制外合同方式填補醫療

系統建設跟進委員會秘書處技術員組別第一職階一等技術員一

缺，以審查文件及限制方式進行普通晉級開考之報考人臨時名單

已張貼於加思欄馬路五號一樓，醫療系統建設跟進委員會秘書

處內以供查閱。上述開考的公告，刊登於二零一三年七月二十四

日第三十期《澳門特別行政區公報》第二組。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一三年八月十三日於醫療系統建設跟進委員會

秘書長 呂紅

（是項刊登費用為 $1,155.00）

行  政  公  職  局

公 告

為填補經由行政公職局以編制外合同任用的高級技術員職

程第一職階一等高級技術員兩缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大

樓二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公

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 de 15 Agosto de 2013.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REDE DE  

INFRA-ESTRUTURAS DO SISTEMA DE SAÚDE

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada para consulta, no Secre-
tariado da Comissão de Acompanhamento da Rede de Infra-
-estruturas do Sistema de Saúde, sito na Estrada de S. Francis-
co, n.º 5, 1.º andar, a lista provisória do candidato ao concurso 
comum, de acesso, documental e condicionado, para o preen-
chimento, em regime de contrato além do quadro, de um lugar 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico 
do Secretariado da Comissão de Acompanhamento da Rede 
de Infra-estruturas do Sistema de Saúde, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 24 de Julho de 
2013.

A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 

artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Comissão de Acompanhamento da Rede de Infra-estruturas 
do Sistema de Saúde, aos 13 de Agosto de 2013. 

A Secretária-Geral, Lu Hong.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, 
n.º 162, Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publica-
do no website dos SAFP, o aviso referente à abertura do con-
curso comum, de acesso, condicionado, documental aos tra-
balhadores dos SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de dois lugares de 
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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。

二零一三年八月八日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,224.00）

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

程第一職階一等技術輔導員二缺，經於二零一三年七月二十四

日第三十期《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。

二零一三年八月十二日於身份證明局

代局長 歐陽瑜

（是項刊登費用為 $1,155.00）

民 政 總 署

名 單

本署透過二零一三年五月二十二日第二十一期第二組《澳門

特別行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性普

通晉級開考，為填補民政總署以編制外合同任用的行政技術助

técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, providos em regime de contrato além do quadro de 
pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidatura, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

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

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

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 dos candidatos ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares 
de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do qua-
dro 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 30, II 
Série, de 24 de Julho 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 12 de Agosto de 
2013.

A Directora dos Serviços, substituta, Ao Ieong U.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, provi-
do em regime de contrato além do quadro do Instituto para os 
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理員職程第一職階特級行政技術助理員壹缺，現公佈准考人評

核成績如下：

合格准考人： 分

羅,家揚 ............................................................................ 84.81

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，上述准考人可於本名單公佈日起計十

個工作天內提出上訴。

（經二零一三年八月九日管理委員會會議確認）

二零一三年七月十八日於民政總署

典試委員會：

主席：人力資源處處長 張達明

正選委員：公園處一等技術輔導員 林婉雯

  博彩監察協調局一等技術員 楊海恩

（是項刊登費用為 $1,537.00）

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，並按照

二零一三年八月九日管理委員會會議所作之決議，現以審查文

件方式進行限制性普通晉級開考，為填補民政總署以編制外合

同任用的行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員壹

缺。

上述之開考通告張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方

中心M字樓行政輔助部的佈告欄及於本署之內聯網、外聯網及

行政公職局網頁內公佈，有關投考人之申請應自本公告在《澳門

特別行政區公報》刊登後第一個工作日起計的十天內遞交。

二零一三年八月十二日於民政總署

管理委員會代主席 黃有力

（是項刊登費用為 $1,155.00）

Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 21, II Série, de 22 de Maio de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lo, Ka Ieong ....................................................................... 84,81

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 candi-
dato pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 9 de 

Agosto de 2013).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 18 de 
Julho de 2013.

O Júri:

Presidente: Cheong Tat Meng, chefe da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos.

Vogais efectivas: Lam Un Man, adjunto-técnico de 1.ª classe 
da Divisão de Parques e Jardins; e

Ieong Hoi Ian, técnica de 1.ª classe da Direcção de Inspecção 
e Coordenação de Jogos.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Anúncios

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Ad-
ministração, na sessão realizada no dia 9 de Agosto de 2013, 
se acha aberto o concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado aos trabalhadores do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais (IACM), providos em regime de contrato 
além do quadro, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Re-
gime 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 
assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da car-
reira de assistente técnico administrativo.

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

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 12 de 
Agosto de 2013. 

O Presidente do Conselho de Administração, substituto, 
Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)
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第001/SZVJ/2013號公開招標

承包“紀念孫中山市政公園管理服務”

按照二零一三年八月九日民政總署管理委員會決議，現就

“紀念孫中山市政公園管理服務”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號民政總署文書及檔案中心索閱有關招標方案及

承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一三年九月十日下午五時。參與競

投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，並須

繳交臨時保證金澳門幣壹拾伍萬圓正（$150,000.00）。臨時保

證金可以現金或抬頭為“民政總署”之銀行擔保或支票方式，在

民政總署大樓地下財務處出納繳交。

開標日期為二零一三年九月十七日上午十時，在本署培訓中

心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於二零一三

年八月二十七日上午十時，在本署培訓中心，就是次公開競投舉

辦解釋會。

二零一三年八月十六日於民政總署

管理委員會代主席 黃有力

（是項刊登費用為 $1,390.00）

第002/SZVJ/2013號公開招標

承包“黑沙環公園管理服務”

按照二零一三年八月九日民政總署管理委員會決議，現就

“黑沙環公園管理服務”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號民政總署文書及檔案中心索閱有關招標方案及

承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一三年九月十日下午五時。參與競

投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，並須

Concurso Público n.º 001/SZVJ/2013

«Prestação de serviços de gestão do Parque Municipal 

Dr. Sun Yat Sen» 

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do IACM, tomada na sessão de 9 de Agosto de 2013, 
se acha aberto o concurso público para a «Prestação de serviços 
de gestão do Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de ex-
pediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), sito na Avenida de 
Almeida Ribeiro, n.º 163.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 10 de Setembro de 2013. Os participantes no concurso 
deverão entregar as propostas e os documentos no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do IACM e prestar uma caução provi-
sória no valor de $150 000,00 (cento e cinquenta mil patacas). 
A caução provisória pode ser efectuada, na Tesouraria da Di-
visão de Contabilidade e Assuntos Financeiros, sita no edifício 
do IACM, r/c, por depósito em dinheiro, garantia bancária ou 
cheque, em nome do Instituto para os Assuntos Cívicos e Mu-
nicipais.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
Centro de Formação do IACM, sita na Avenida da Praia 
Grande, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do 
dia 17 de Setembro de 2013. Os interessados podem assistir à 
sessão de esclarecimento que terá lugar às 10,00 horas do dia 
27 de Agosto de 2013 no auditório do Centro de Formação do 
IACM.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 16 de 
Agosto de 2013.

O Presidente do Conselho de Administração, substituto, 
Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Concurso Público n.º 002/SZVJ/2013 

«Prestação de Serviços de gestão do Parque Urbano

da Areia Preta»    

    
Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-

nistração do IACM, tomada na sessão de 9 de Agosto de 2013, 
se acha aberto o concurso público para a «Prestação de servi-
ços de gestão do Parque Urbano da Areia Preta». 

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de ex-
pediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), sito na Avenida de 
Almeida Ribeiro, n.º 163. 

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 10 de Setembro de 2013. Os participantes no concurso 
deverão entregar as propostas e os documentos no Núcleo de 
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繳交臨時保證金澳門幣壹拾叁萬柒仟元正（$137,000.00）。臨

時保證金可以現金或抬頭為“民政總署”之銀行擔保或支票方

式，在民政總署大樓地下財務處出納繳交。

開標日期為二零一三年九月十八日上午十時，在本署培訓中

心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於二零一三

年八月二十七日上午十時，在本署培訓中心，就是次公開競投舉

辦解釋會。

二零一三年八月十六日於民政總署

管理委員會代主席 黃有力

（是項刊登費用為 $1,498.00）

第003/SZVJ/2013號公開招標

承包“藝園管理服務”

按照二零一三年八月九日民政總署管理委員會決議，現就

“藝園管理服務”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號民政總署文書及檔案中心索閱有關招標方案及

承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一三年九月十日下午五時。參與競

投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，並須

繳交臨時保證金澳門幣柒萬伍仟元正（$75,000.00）。臨時保證

金可以現金或抬頭為“民政總署”之銀行擔保或支票方式，在民

政總署大樓地下財務處出納繳交。

開標日期為二零一三年九月十九日上午十時，在本署培訓中

心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於二零一三

年八月二十七日上午十時，在本署培訓中心，就是次公開競投舉

辦解釋會。

二零一三年八月十六日於民政總署

管理委員會代主席 黃有力

（是項刊登費用為 $1,429.00）

Expediente e Arquivo do IACM e prestar uma caução provisó-
ria no valor de $ 137 000,00 (cento e trinta e sete mil patacas). 
A caução provisória pode ser efectuada, na Tesouraria da Di-
visão de Contabilidade e Assuntos Financeiros, sita no edifício 
do IACM, r/c, por depósito em dinheiro, garantia bancária ou 
cheque, em nome do Instituto para os Assuntos Cívicos e Mu-
nicipais. 

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
Centro de Formação do IACM, sita na Avenida da Praia Gran-
de, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 18 
de Setembro de 2013. Os interessados podem assistir à sessão de 
esclarecimento que terá lugar às 10,00 horas do dia 27 de Agosto 
de 2013 no auditório do Centro de Formação do IACM. 

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 16 de 
Agosto de 2013.

O Presidente do Conselho de Administração, substituto, 
Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Concurso Público n.º 003/SZVJ/2013

«Prestação de serviços de gestão do Jardim das Artes» 

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do IACM, tomada na sessão de 9 de Agosto de 2013, 
se acha aberto o concurso público para a «Prestação de servi-
ços de gestão do Jardim das Artes».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de ex-
pediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), sito na Avenida de 
Almeida Ribeiro, n.º 163.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 10 de Setembro de 2013. Os participantes no concurso 
deverão entregar as propostas e os documentos no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do IACM e prestar uma caução provi-
sória no valor de $75 000,00 (setenta e cinco mil patacas). A 
caução provisória pode ser efectuada, na Tesouraria da Divi-
são de Contabilidade e Assuntos Financeiros, sita no edifício 
do IACM, r/c, por depósito em dinheiro, garantia bancária ou 
cheque, em nome do Instituto para os Assuntos Cívicos e Mu-
nicipais.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
Centro de Formação do IACM, sito na Avenida da Praia 
Grande, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do 
dia 19 de Setembro de 2013. Os interessados podem assistir à 
sessão de esclarecimento que terá lugar às 10,00 horas do dia 
27 de Agosto de 2013 no auditório do Centro de Formação do 
IACM.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 16 de 
Agosto de 2013.

O Presidente do Conselho de Administração, substituto, 
Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)
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經 濟 局

名 單

經濟局為填補編制內人員技術輔導員職程第一職階首席特

級技術輔導員一缺，經於二零一三年六月十九日第二十五期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行限制性普

通晉級開考的招考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第五款的規定，公佈最

後成績名單如下：

合格投考人： 分

André Avelino António ............................................... 88.50

按照上述行政法規第二十八條的規定，投考人可自本名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年八月二日經濟財政司司長的批示認可）

二零一三年八月七日於經濟局

 典試委員會：

代主席：經濟局一等高級技術員 林暉

 正選委員：法律及司法培訓中心一等技術員 馮晧

候補委員：經濟局首席高級技術員 方秀萍

（是項刊登費用為 $1,331.00）

經濟局為填補以編制外合同任用的技術輔導員職程資訊範

疇第一職階特級技術輔導員一缺，經於二零一三年六月十九日第

二十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進

行限制性普通晉級開考的招考公告。現根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第五款的規

定，公佈最後成績名單如下：

合格投考人： 分

陳達新 ............................................................................. 84.31

按照上述行政法規第二十八條的規定，投考人可自本名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年八月二日經濟財政司司長的批示認可）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Listas

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico do quadro de pessoal da Direc-
ção dos Serviços de Economia, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 25, II Série, de 19 de Junho de 2013, nos termos do n.º 5 do 
artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos):

Candidato aprovado: valores

André Avelino António .....................................................88,50

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 2 de Agosto de 2013).

Direcção dos Serviços de Economia, aos 7 de Agosto de 
2013.

O Júri:

Presidente, substituto: Lam Fai, técnica superior de 1.ª classe 
da DSE.

Vogal efectivo: Fong Hou, técnico de 1.ª classe do CFJJ.

Vogal suplente: Fong Sao Peng, técnica superior principal da 
DSE.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, área de 
informática, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime 
de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Economia, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II 
Série, de 19 de Junho de 2013, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos):

Candidato aprovado: valores

Chan Tat San ....................................................................... 84,31

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 2 de Agosto de 2013).
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二零一三年八月七日於經濟局

典試委員會：

代主席：經濟局首席高級技術員 陸靜怡

正選委員：行政公職局首席特級技術輔導員 António Luís 

da Silva

候補委員：經濟局顧問高級技術員 高錦超

（是項刊登費用為 $1,390.00）

經濟局為填補以編制外合同任用的高級技術員職程資訊範

疇第一職階顧問高級技術員二缺，經於二零一三年六月十九日第

二十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進

行限制性普通晉級開考的招考公告。現根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第五款的規

定，公佈最後成績名單如下:

合格投考人： 分

1.º 周栩嘉 ........................................................................ 86.06

2.º 張曉平 ........................................................................ 85.81

按照上述行政法規第二十八條的規定，投考人可自本名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年八月二日經濟財政司司長的批示認可）

二零一三年八月八日於經濟局

 典試委員會：

代主席：經濟局顧問高級技術員 凌達海

正選委員：司法警察局顧問高級技術員 鄭幸如

候補委員：經濟局首席顧問高級技術員 余潤德

（是項刊登費用為 $1,390.00）

公 告

經濟局為填補人員編制內技術員職程第一職階二等技術

員（會展範疇）八缺，經於二零一三年三月六日第十期《澳門特

Direcção dos Serviços de Economia, aos 7 de Agosto de 
2013.

O Júri:

Presidente, substituto: Luk Cheng I Cecília, técnica superior 
principal da DSE.

Vogal efectivo: António Luís da Silva, adjunto-técnico espe-
cialista principal dos SAFP.

Vogal suplente: Kou Kam Chio, técnico superior assessor da 
DSE.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de dois lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, área 
de informática, da carreira de técnico superior, providos em 
regime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Economia, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 25, II Série, de 19 de Junho de 2013, nos termos do n.º 5 do 
artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos):

Candidatos aprovados: valores

1.º Chao Hoi Ka ..................................................................86,06

2.º Cheong Io Peng .............................................................85,81

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

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

Economia e Finanças, de 2 de Agosto de 2013).

Direcção dos Serviços de Economia, aos 8 de Agosto de 
2013.

O Júri:

Presidente, substituto: Leng Tat Hoi, técnico superior asses-
sor da DSE.

Vogal efectiva: Chiang Hang I, técnica superior assessora da 
PJ.

Vogal suplente: U Ion Tak, técnico superior assessor princi-
pal da DSE.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada no Centro de Ser-
viços da RAEM, sito na Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, (e 
também no website desta Direcção www.economia.gov.mo, 
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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

考的公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定，准考人確定名單張

貼於黑沙環新街52號政府綜合服務大樓（或可瀏覽本局網頁

www.economia.gov.mo之“招聘”欄目）。

根據上述行政法規第二十條第一款的規定，被除名的投考人

可自本名單公告在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工

作日內，就被除名一事向許可開考的實體提起上訴。

二零一三年八月十五日於經濟局

局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $1,263.00）

統  計  暨  普  查  局

名 單

統計暨普查局為招聘編制外合同第一職階二等普查暨調查

員七缺，以考核方式進行普通對外入職開考，其開考通告已刊登

於二零一二年四月二十五日第十七期《澳門特別行政區公報》第

二組內，現公佈成績名單如下：

合格應考人：

名次 中文姓名 成績

  1.º 何綺晴 ................................................................. 74.40 

  2.º 何靜儀 ................................................................. 74.20 

  3.º 楊穎欣 ................................................................. 73.93 

  4.º 林綺當 ................................................................. 72.82 

  5.º 梁美芳 ................................................................. 72.42 

  6.º 林青雲 ................................................................. 72.15 

  7.º 黃永健 ................................................................. 71.99 

  8.º 黃綺琪 ................................................................. 71.68 

  9.º 何振東 ................................................................. 71.48 

10.º 梁學謙 ................................................................. 71.23 

clicando no item «Recrutamento»), a lista definitiva dos can-
didatos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de oito lugares de técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, área de convenções e exposições, da carreira 
de técnico do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de 
Economia, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 6 
de Março de 2013, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos».

Os candidatos excluídos na presente lista, podem recorrer da 
exclusão no prazo de dez dias úteis, contados da data da publi-
cação do anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, para a entidade que autorizou a abertura 
do concurso, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do supracitado 
diploma.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 15 de Agosto de 
2013.

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Lista

Faz-se pública a lista classificativa dos candidatos admitidos 
ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de pro-
vas, para o preenchimento de sete lugares de agente de censos 
e inquéritos de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Estatística e Cen-
sos (DSEC), cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 17, II Série, de 25 de Abril de 2012:

Candidatos aprovados:

Ordem
    

Nome em português
 Pontuação 

	 final

  1.º Ho I Cheng ............................................................. 74,40 

  2.º Ho Cheng I ............................................................. 74,20 

  3.º Ieong Weng Ian...................................................... 73,93 

  4.º Lam I Tong ............................................................. 72,82 

  5.º Leong Mei Fong .................................................... 72,42 

  6.º Lam Cheng Wan .................................................... 72,15 

  7.º Wong Weng Kin..................................................... 71,99 

  8.º Wong I Kei.............................................................. 71,68 

  9.º Ho Chan Tong ........................................................ 71,48 

10.º Leong Hok Him .................................................... 71,23 
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名次 中文姓名 成績

11.º 馮啓豪 ................................................................. 71.12 

12.º 莊偉強 ................................................................. 70.90 

13.º 梁綺琪 ................................................................. 70.68 

14.º 劉玉鳳 ................................................................. 70.62 

15.º 黃曉容 ................................................................. 70.47 

16.º 蔡榮祺 ................................................................. 69.60 

17.º 譚穎儀 ................................................................. 69.46 

18.º 李翠鳳 ................................................................. 69.18 

19.º 尹艷珊 ................................................................. 69.10 

20.º 關奕濠 ................................................................. 69.08 

21.º 楊穎芝 ................................................................. 68.83 

22.º 何淑娟 ................................................................. 68.66 

23.º 黃燕珊 ................................................................. 68.65 

24.º 郭惠芳 ................................................................. 68.33 

25.º 羅惠萍 ................................................................. 68.22 

26.º 鄧曉璇 ................................................................. 67.91 

27.º 陳昊 ..................................................................... 67.85 

28.º 楊雅婷 ................................................................. 67.53 

29.º 金怡 ..................................................................... 67.25 

30.º 陳旗政 ................................................................. 67.10 

31.º 黃海鋒 ................................................................. 67.02* 

32.º 鄔嘉希 ................................................................. 67.02* 

33.º 韓妙貞 ................................................................. 66.80 

34.º 楊郁潔 ................................................................. 66.78 

35.º 謝健源 ................................................................. 66.69 

36.º 梁佩儀 ................................................................. 66.43 

37.º 胡紀昕 ................................................................. 66.08 

38.º 劉嘉麒 ................................................................. 65.88 

39.º 黃嘉賢 ................................................................. 65.78 

40.º 馮笑明 ................................................................. 65.57 

41.º 翁家輝 ................................................................. 65.35 

42.º 張翎 ..................................................................... 65.22 

43.º 陳玉賢 ................................................................. 65.08 

44.º 葉浩昇 ................................................................. 64.92 

45.º 林小英 ................................................................. 64.87 

46.º 陳廣菱 ................................................................. 64.82* 

47.º 歐志林 ................................................................. 64.82* 

48.º 謝詠樺 ................................................................. 64.70 

49.º 黃清怡 ................................................................. 64.63 

50.º 劉淑玲 ................................................................. 64.62 

Ordem
    

Nome em português
 Pontuação 

	 final

11.º Fong Kai Hou......................................................... 71,12 

12.º Chong Wai Keong ................................................. 70,90 

13.º Leong I Kei ............................................................ 70,68 

14.º Lao Iok Fong .......................................................... 70,62 

15.º Wong Hio Iong ...................................................... 70,47 

16.º Choi Weng Kei ....................................................... 69,60 

17.º Tam Weng I ............................................................ 69,46 

18.º Lei Choi Fong ........................................................ 69,18 

19.º Wan Im San ............................................................ 69,10 

20.º Kuan Iek Hou ........................................................ 69,08 

21.º Ieong Weng Chi ..................................................... 68,83 

22.º Ho Sok Kun ............................................................ 68,66 

23.º Wong In San ........................................................... 68,65 

24.º Kuok Wai Fong ...................................................... 68,33 

25.º Law Wai Peng ........................................................ 68,22 

26.º Tang Hio Sun ......................................................... 67,91 

27.º Chan Hou ............................................................... 67,85 

28.º Ieong Nga Teng ...................................................... 67,53 

29.º Kam I ...................................................................... 67,25 

30.º Chan Kei Cheng .................................................... 67,10 

31.º Wong Hoi Fong ...................................................... 67,02* 

32.º Wu Rita ................................................................... 67,02* 

33.º Hon Miu Ching ...................................................... 66,80 

34.º Ieong Iok Kit .......................................................... 66,78 

35.º Che Kin Yuen ........................................................ 66,69 

36.º Leung Pui Yee ....................................................... 66,43 

37.º Wu Kei Ian ............................................................. 66,08 

38.º Lau Ka Kei ............................................................. 65,88 

39.º Wong Ka In ............................................................ 65,78 

40.º Fung Shiao Ming ................................................... 65,57 

41.º Iong Ka Fai ............................................................. 65,35 

42.º Cheong Leng .......................................................... 65,22 

43.º Chan Iok In ............................................................ 65,08 

44.º Ip Hou Seng ........................................................... 64,92 

45.º Lam Sio Ieng .......................................................... 64,87 

46.º Chan Kuong Leng ................................................. 64,82* 

47.º Ao Chi Lam ........................................................... 64,82* 

48.º Che Weng Wa ........................................................ 64,70 

49.º Huang QingYi ........................................................ 64,63 

50.º Lao Sok Leng ......................................................... 64,62 
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名次 中文姓名 成績

51.º 余志良 ................................................................. 64.35 

52.º 曹凱怡 ................................................................. 64.22 

53.º 蕭洛婷 ................................................................. 64.18 

54.º 余桂玲 ................................................................. 64.08 

55.º 林橋亨 ................................................................. 63.95 

56.º 岑國洪 ................................................................. 63.90 

57.º 梁穎冬 ................................................................. 63.68 

58.º 徐嘉欣 ................................................................. 63.55 

59.º 葉秀雯 ................................................................. 63.53 

60.º 劉嘉成 ................................................................. 63.43 

61.º 葉綺雯 ................................................................. 63.31 

62.º 洪清朗 ................................................................. 63.25 

63.º 張艷春 ................................................................. 63.15 

64.º 吳少偉 ................................................................. 63.10 

65.º 容賀雲 ................................................................. 63.07 

66.º 鄺春榕 ................................................................. 63.00 

67.º 關靜兒 ................................................................. 62.97 

68.º 何志華 ................................................................. 62.85 

69.º 袁曉豐 ................................................................. 62.82 

70.º 葉章偉 ................................................................. 62.75 

71.º 李嘉敏 ................................................................. 62.73 

72.º 何明珠 ................................................................. 62.65 

73.º 楊詩敏 ................................................................. 62.55 

74.º 潘嘉敏 ................................................................. 62.48 

75.º 黃雪鳳 ................................................................. 62.38 

76.º 陳玉兒 ................................................................. 62.35 

77.º 敖卓亭 ................................................................. 62.31 

78.º 王靜雯 ................................................................. 62.28* 

79.º 譚瑞紅 ................................................................. 62.28* 

80.º 陳珊珊 ................................................................. 62.25 

81.º 庄萍萍 ................................................................. 62.07 

82.º 黃少杏 ................................................................. 62.00 

83.º 徐燕 ..................................................................... 61.93 

84.º 劉錦健 ................................................................. 61.92 

85.º 陳伺彥 ................................................................. 61.90 

86.º 雷燕琼 ................................................................. 61.75* 

87.º 曾健進 ................................................................. 61.75* 

88.º 李笑煥 ................................................................. 61.45* 

89.º 李淑敏 ................................................................. 61.45* 

90.º 戴梓宇 ................................................................. 61.28 

Ordem
    

Nome em português
 Pontuação 

	 final

51.º U Chi Leong .......................................................... 64,35 

52.º Chou Hoi I .............................................................. 64,22 

53.º Sio Lok Teng .......................................................... 64,18 

54.º U Kuai Leng ........................................................... 64,08 

55.º Lam Kio Hang ....................................................... 63,95 

56.º Sam Kwok Hong .................................................... 63,90 

57.º Liang YingDong .................................................... 63,68 

58.º Choi Ka Ian ............................................................ 63,55 

59.º Ip Sao Man ............................................................. 63,53 

60.º Lao Ka Seng ........................................................... 63,43 

61.º Ip I Man .................................................................. 63,31 

62.º Hong Cheng Long ................................................. 63,25 

63.º Cheong Im Chon ................................................... 63,15 

64.º Ng Sio Wai .............................................................. 63,10 

65.º Iong Ho Wan .......................................................... 63,07 

66.º Kuong Chon Iong .................................................. 63,00 

67.º Kuan Cheng I ......................................................... 62,97 

68.º Ho Chi Wa .............................................................. 62,85 

69.º Un Hio Fong .......................................................... 62,82 

70.º Ip Cheong Wai ....................................................... 62,75 

71.º Lei Ka Man ............................................................ 62,73 

72.º Ho Meng Chu ......................................................... 62,65 

73.º Ieong Si Man .......................................................... 62,55 

74.º Pun Ka Man ........................................................... 62,48 

75.º Wong Sut Foung .................................................... 62,38 

76.º Chan Iok I .............................................................. 62,35 

77.º Ngou Cheok Teng .................................................. 62,31 

78.º Wong Cheng Man .................................................. 62,28* 

79.º Tam Soi Hong ........................................................ 62,28* 

80.º Chan San San ......................................................... 62,25 

81.º Chong Peng Peng ................................................... 62,07 

82.º Wong Sio Hang ...................................................... 62,00 

83.º Choi In .................................................................... 61,93 

84.º Lao Kam Kin ......................................................... 61,92 

85.º Chan Chi In ............................................................ 61,90 

86.º Loi In Keng ............................................................ 61,75* 

87.º Chang Kin Chon .................................................... 61,75* 

88.º Lei Sio Vun ............................................................ 61,45* 

89.º Lei Sok Man ........................................................... 61,45* 

90.º Tai Chi U ................................................................ 61,28 
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名次 中文姓名 成績

  91.º 周忠翰 ................................................................. 61.20 

  92.º 陳詠茵 ................................................................. 61.17 

  93.º 何玉愉 ................................................................. 61.10 

  94.º 黃世豪 ................................................................. 61.02 

  95.º 劉穎瑤 ................................................................. 61.00 

  96.º 李詠豪 ................................................................. 60.98 

  97.º 馮羨忠 ................................................................. 60.96 

  98.º 李精嫦 ................................................................. 60.95 

  99.º 郭秋霞 ................................................................. 60.92 

100.º 盧貴珍 ................................................................. 60.85 

101.º 黃鴻裕 ................................................................. 60.60 

102.º 吳小鳳 133XXX2（9） ...................................... 60.58 

103.º 任麗華 ................................................................. 60.40* 

104.º 梁佩琼 ................................................................. 60.40* 

105.º 鄺禮傑 ................................................................. 60.32* 

106.º 阮文雅 ................................................................. 60.32* 

107.º 李宛恩 ................................................................. 60.28 

108.º 陳秀珊 ................................................................. 60.20 

109.º 莊德祿 ................................................................. 60.15* 

110.º 鄔燕蘭 ................................................................. 60.15* 

111.º 楊家明 ................................................................. 60.13 

112.º 楊飛鵬 ................................................................. 60.08 

113.º 林鍵 ..................................................................... 60.05 

114.º 何彩鳳 ................................................................. 60.03 

115.º 余汶潔 ................................................................. 60.00 

116.º 董雅麗 ................................................................. 59.95 

117.º 何玉鶯 ................................................................. 59.92 

118.º 區潤華 ................................................................. 59.88 

119.º 吳耀東 ................................................................. 59.72* 

120.º 馮倩兒 ................................................................. 59.72* 

121.º 馮美貴 ................................................................. 59.68 

122.º 劉瑜妮 ................................................................. 59.63 

123.º 周雪儀 ................................................................. 59.25 

124.º 勞銳邦 ................................................................. 59.20 

125.º 姚文威 ................................................................. 59.15 

126.º 彭美芬 ................................................................. 59.05 

127.º 黃安妮 ................................................................. 58.98 

128.º 李華珍 ................................................................. 58.74 

129.º 吳彩虹 ................................................................. 58.73 

130.º 葉淡瀅 ................................................................. 58.68 

Ordem
    

Nome em português
 Pontuação 

	 final

  91.º Chau Chung Hon ................................................... 61,20 

  92.º Chan Weng Ian ...................................................... 61,17 

  93.º Ho Iok U ................................................................. 61,10 

  94.º Wong Sai Hou ........................................................ 61,02 

  95.º Lao Weng Io ........................................................... 61,00 

  96.º Lei Weng Hou ........................................................ 60,98 

  97.º Fong Sin Chong ..................................................... 60,96 

  98.º Lei Cheng Seong ................................................... 60,95 

  99.º Kwok Chau Ha....................................................... 60,92 

100.º Lou Kuai Chan ...................................................... 60,85 

101.º Wong Hong U ........................................................ 60,60 

102.º Ng Sio Fong, 133XXX2(9) ................................... 60,58 

103.º Iam Lai Wa ............................................................. 60,40* 

104.º Leong Pui Keng ..................................................... 60,40* 

105.º Kuong Lai Kit ........................................................ 60,32* 

106.º Un Man Nga ........................................................... 60,32* 

107.º Lei Un Ian .............................................................. 60,28 

108.º Chan Sao San ......................................................... 60,20 

109.º Chong Tak Lok ...................................................... 60,15* 

110.º Wu In Lan .............................................................. 60,15* 

111.º Ieong Ka Meng ...................................................... 60,13 

112.º Ieong Fei Pang ....................................................... 60,08 

113.º Lam Kin .................................................................. 60,05 

114.º Ho Choi Fong ......................................................... 60,03 

115.º U Man Kit .............................................................. 60,00 

116.º Tong Nga Lai .......................................................... 59,95 

117.º Ho Iok Ang ............................................................ 59,92 

118.º Ao Ion Va ............................................................... 59,88 

119.º Ng Io Tong .............................................................. 59,72* 

120.º Fong Sin I ............................................................... 59,72* 

121.º Fong Mei Kuai Flora ............................................. 59,68 

122.º Lao U Nei ............................................................... 59,63 

123.º Chao Sut I ............................................................... 59,25 

124.º Lou Ioi Pong ........................................................... 59,20 

125.º Io Man Wai ............................................................. 59,15 

126.º Pang Mei Fan ......................................................... 59,05 

127.º Wong On Nei ......................................................... 58,98 

128.º Lei Wa Chan .......................................................... 58,74 

129.º Ng Choi Hong ........................................................ 58,73 

130.º Ip Tam Ieng ............................................................ 58,68 
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名次 中文姓名 成績

131.º 阮杏珊 ................................................................. 58.65 

132.º 鄭敏儀 ................................................................. 58.50 

133.º 李旭彤 ................................................................. 58.33 

134.º 鄒倩瑩 ................................................................. 58.27 

135.º 黃彩英 ................................................................. 58.23 

136.º 盧婉穎 ................................................................. 58.22 

137.º 羅嘉慧 ................................................................. 58.15 

138.º 林麗珊 ................................................................. 58.10 

139.º 梁君澤 ................................................................. 58.07 

140.º 袁雪卿 ................................................................. 58.02 

141.º 霍婷慧 ................................................................. 58.00 

142.º 勞家良 ................................................................. 57.73 

143.º 林波 ..................................................................... 57.65 

144.º 幸紫茵 ................................................................. 57.63 

145.º 陳文釗 ................................................................. 57.58* 

146.º 游頌麟 ................................................................. 57.58* 

147.º 劉嘉泳 ................................................................. 57.57 

148.º 楊景泰 ................................................................. 57.45 

149.º 李逸庭 ................................................................. 57.43 

150.º 陳箱箱 ................................................................. 57.37 

151.º 楊得志 ................................................................. 57.30* 

152.º 吳潤霖 ................................................................. 57.30* 

153.º 歐淑瑩 ................................................................. 57.23 

154.º 劉小龍 ................................................................. 57.15 

155.º 郭靜儀 ................................................................. 57.12 

156.º 林秋華 ................................................................. 57.05 

157.º 李振業 ................................................................. 56.95 

158.º 洪綺敏 ................................................................. 56.93 

159.º 譚榕融 ................................................................. 56.68 

160.º 莫筱怡 ................................................................. 56.63 

161.º 林健衡 ................................................................. 56.55 

162.º 劉麗珍 ................................................................. 56.52 

163.º 何潔瑩 ................................................................. 56.45 

164.º 馬彥斌 ................................................................. 56.30* 

165.º 盧貴玉 ................................................................. 56.30* 

166.º 楊寶珊 ................................................................. 56.29 

167.º 陳詠嘉 ................................................................. 56.25 

168.º 盧伽麗 ................................................................. 56.17 

169.º 麥定邦 ................................................................. 55.98 

170.º 楊錦康 ................................................................. 55.92 

Ordem
    

Nome em português
 Pontuação 

	 final

131.º Un Hang San .......................................................... 58,65 

132.º Cheang Man I ........................................................ 58,50 

133.º Lei Iok Tong ........................................................... 58,33 

134.º Chao Sin Ieng ......................................................... 58,27 

135.º Wong Choi Ieng ..................................................... 58,23 

136.º Lou Un Weng ......................................................... 58,22 

137.º Lo Ka Wai .............................................................. 58,15 

138.º Lam Lai San ........................................................... 58,10 

139.º Leong Kuan Chak ................................................. 58,07 

140.º Yuen Sut Heng ....................................................... 58,02 

141.º Fok Teng Wai ......................................................... 58,00 

142.º Lou Ka Leong ........................................................ 57,73 

143.º Lam Po .................................................................... 57,65 

144.º Hang Chi Ian ......................................................... 57,63 

145.º Chan Man Chio ..................................................... 57,58* 

146.º Iao Chung Long ..................................................... 57,58* 

147.º Lao Ka Weng ......................................................... 57,57 

148.º Ieong Keng Tai....................................................... 57,45 

149.º Lei Iat Teng ............................................................ 57,43 

150.º Chan Seong Seong ................................................ 57,37 

151.º Ieong Tak Chi ........................................................ 57,30* 

152.º Ng Ion Lam ............................................................ 57,30* 

153.º Ao Sok Ieng............................................................ 57,23 

154.º Lao Sio Long .......................................................... 57,15 

155.º Kok Cheng I ........................................................... 57,12 

156.º Lam Chao Wa ........................................................ 57,05 

157.º Lei Chan Ip ............................................................ 56,95 

158.º Hong I Man ............................................................ 56,93 

159.º Tam Iong Iong ........................................................ 56,68 

160.º Mok Sio I ................................................................ 56,63 

161.º Lam Kin Hang ....................................................... 56,55 

162.º Lao Lai Chan ......................................................... 56,52 

163.º Ho Kit Ieng ............................................................. 56,45 

164.º Ma In Pan ............................................................... 56,30* 

165.º Lou Kuai Iok .......................................................... 56,30* 

166.º Ieong Pou San ........................................................ 56,29 

167.º Chan Weng Ka ....................................................... 56,25 

168.º Lou Ka Lai ............................................................. 56,17 

169.º Mak Teng Pong ...................................................... 55,98 

170.º Yeung Kam Hong .................................................. 55,92 
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名次 中文姓名 成績

171.º 陳莉嘉 ................................................................. 55.90 

172.º 袁麗媚 ................................................................. 55.83 

173.º 鄭慧珊 ................................................................. 55.80 

174.º 王萌萌 ................................................................. 55.69 

175.º 高愛華 ................................................................. 55.52 

176.º 李志雄 ................................................................. 55.38 

177.º 李繼祥 ................................................................. 55.35 

178.º 陳靜雯 ................................................................. 55.30 

179.º 蕭宇鳳 ................................................................. 54.97* 

180.º 郭家偉 ................................................................. 54.97* 

181.º 黎澤森 ................................................................. 54.65* 

182.º 張瑰麗 ................................................................. 54.65* 

183.º 潘婉儀 ................................................................. 54.42 

184.º 廖婷婷 ................................................................. 54.33 

185.º 冼偉恩 ................................................................. 54.25 

186.º 林志婷 ................................................................. 54.22 

187.º 林子恆 ................................................................. 54.20 

188.º 吳惠婷 ................................................................. 54.13 

189.º 王一鳴 ................................................................. 54.05 

190.º 梁健恆 ................................................................. 53.78 

191.º 李展鵬 ................................................................. 53.60* 

192.º 黎美玲 ................................................................. 53.60* 

193.º 吳發泰 ................................................................. 53.43 

194.º 馮欣兒 ................................................................. 52.90 

195.º 樊少英 ................................................................. 52.37 

196.º 蘇德招 ................................................................. 51.99 

197.º 吳港業 ................................................................. 51.93 

198.º 盧婷珊 ................................................................. 51.75 

199.º 陳明達 ................................................................. 51.05 

200.º 林嘉恩 ................................................................. 50.50 

* 得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條規定訂

出排名的優先次序。

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》第二十三條第九款之規定：

因缺席知識考試被淘汰之投考人：525名；

因缺席專業面試被淘汰之投考人：107名；

Ordem
    

Nome em português
 Pontuação 

	 final

171.º Chan Lei Ka ........................................................... 55,90 

172.º Un Lai Mei ............................................................. 55,83 

173.º Cheang Wai San .................................................... 55,80 

174.º Wong Mang Mang ................................................. 55,69 

175.º Kou Oi Wa .............................................................. 55,52 

176.º Lee Chi Hung ........................................................ 55,38 

177.º Lei Kai Cheong...................................................... 55,35 

178.º Chan Cheng Man .................................................. 55,30 

179.º Sio U Fong .............................................................. 54,97* 

180.º Kuok Ka Wai .......................................................... 54,97* 

181.º Lai Chak Sam ........................................................ 54,65* 

182.º Cheong Kuai Lai ................................................... 54,65* 

183.º Pun Un I ................................................................. 54,42 

184.º Lio Teng Teng ........................................................ 54,33 

185.º Sin Wai Yan ............................................................ 54,25 

186.º Lam Chi Teng ........................................................ 54,22 

187.º Lam Tsz Hang ........................................................ 54,20 

188.º Ng Wai Teng ........................................................... 54,13 

189.º Wong Iat Meng ...................................................... 54,05 

190.º Leong Kin Hang .................................................... 53,78 

191.º Lee Chin Pang ....................................................... 53,60* 

192.º Lai Mei Leng .......................................................... 53,60* 

193.º Ng Fat Tai ............................................................... 53,43 

194.º Fong Ian I ............................................................... 52,90 

195.º Fan Sio Ieng ............................................................ 52,37 

196.º Sou Tak Chio ......................................................... 51,99 

197.º Ng Kong Ip ............................................................. 51,93 

198.º Lou Teng San ......................................................... 51,75 

199.º Chan Ming Tat ....................................................... 51,05 

200.º Lam Ka Ian ............................................................ 50,50 

* Igualdade de classificação, são aplicadas as preferências 
estipuladas do artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

Observações:

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

Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 525 
candidatos;

Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 107 
candidatos.
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b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款之規定：

因知識考試不合格被淘汰之投考人：24名；

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條之規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內，就上述名單向許可開考的

實體提起上訴。

（經經濟財政司司長於二零一三年八月七日的批示確認）

二零一三年七月三十一日於統計暨普查局

典試委員會：

主席：處長 鄧雨暉

委員：特級統計技術員 郭碧堅

   首席特級普查暨調查員 周少雄

（是項刊登費用為 $12,840.00）

勞 工 事 務 局

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為以編制外合同制度任用

的人員進行填補高級技術員職程第一職階一等高級技術員一缺

的限制性晉級普通開考公告已於二零一三年七月二十四日在《澳

門特別行政區公報》第三十期第二組內公佈，現根據八月八日

第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第十八條第三款規定，把投考人臨時名單張貼於澳門馬揸度

博士大馬路221-279號先進廣場大廈二樓本局行政財政處及上

載本局內聯網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一三年八月八日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,087.00）

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

Excluídos por terem reprovado na prova de conhecimentos: 
24 candidatos.

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

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

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

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 31 de Ju-
lho de 2013.

O Júri:

Presidente: Tang U Fai, chefe de divisão.

Vogais: Kuok Pek Kin, técnica de estatística especialista; e

Chao Sio Hong, agente de censos e inquéritos especialista 
principal.

(Custo desta publicação $ 12 840,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, se en-
contra afixada, na Divisão Administrativa e Financeira desta 
Direcção dos Serviços, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira 
Machado, n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, 
Macau, bem como publicada na intranet destes Serviços, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior do pessoal provido no regime do contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 
24 de Julho de 2013.

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

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 8 de 
Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)
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DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, providos 
em regime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativo Especial 
de Macau n.º 25, II Série, de 19 de Junho de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Sou Kuan .............................................................82,94

2.º Tai Man Ting ..................................................................82,75

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

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

Economia e Finanças, de 9 de Agosto de 2013).

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 7 de 
Agosto de 2013.

O Júri:

Presidente: Chan Ioc Sut, chefe de departamento da DICJ.

Vogais efectivos: Julieta Xavier de Sousa, chefe de secção da 
DICJ; e

Chio Ieng Meng, técnico superior assessor da PJ.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de inspector especialista, 1.º escalão, provido em regime 
de contrato além do quadro do pessoal da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 25, II Série, de 19 de Junho de 2013:

Candidato aprovado: valores

António da Luz Wong ....................................................... 74,13

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 Secretário para a 

Economia e Finanças, de 9 de Agosto de 2013).

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 7 de 
Agosto de 2013.

O Júri:

Presidente: Ian I Man, técnico superior principal da DICJ.

博 彩 監 察 協 調 局

名 單

博彩監察協調局為填補編制外合同人員第一職階顧問高級

技術員二缺，經於二零一三年六月十九日第二十五期《澳門特別

行政區公報》第二組公佈以文件審閱、有限制的方式進行普通晉

升開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 黃素鈞 ........................................................................ 82.94

2.º 戴敏婷 ........................................................................ 82.75

 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天內提起訴願。

（經二零一三年八月九日經濟財政司司長的批示確認）

二零一三年八月七日於博彩監察協調局

典試委員會：

主席：廳長 陳玉雪

正選委員：科長 Julieta Xavier de Sousa

     司法警察局顧問高級技術員 趙瑩明

（是項刊登費用為 $1,263.00）

博彩監察協調局為填補編制外合同人員第一職階特級督察

一缺，經於二零一三年六月十九日第二十五期《澳門特別行政區

公報》第二組公佈以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開

考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

黃杰龍 ............................................................................. 74.13

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天內提起訴願。

（經二零一三年八月九日經濟財政司司長的批示確認）

二零一三年八月七日於博彩監察協調局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 殷銥敏



11790 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 34 期 —— 2013 年 8 月 21 日

Vogal efectivo: Ng On Lou, técnico superior de 1.ª classe da 
DICJ.

Vogal suplente: Ip Kam Io, técnico superior de 2.ª classe do 
GRH.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Anúncios

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

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

O Coordenador do Gabinete, substituto, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 989,00)

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

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

O Coordenador do Gabinete, substituto, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 881,00)

正選委員：一等高級技術員 伍安璐

候補委員：二等高級技術員（人力資源辦公室） 葉錦堯

（是項刊登費用為 $1,224.00）

人 力 資 源 辦 公 室

公 告

為填補經由人力資源辦公室以編制外合同任用的技術員職

程第一職階首席技術員（資訊範疇）壹缺，現根據第14/2009號

法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考，有關開考通告正張貼在澳門羅理基博士大馬路

614A-640號龍成大廈九樓本辦公室告示板，並於本辦公室網頁

及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政

區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年八月十六日於人力資源辦公室  

代主任 劉偉明

（是項刊登費用為 $989.00）

為填補經由人力資源辦公室以編制外合同任用的技術輔導

員職程第一職階特級技術輔導員十一缺，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澳門羅理基博士大馬路

614A-640號龍成大廈九樓本辦公室告示板，並於本辦公室網頁

及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政

區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年八月十六日於人力資源辦公室  

代主任 劉偉明

（是項刊登費用為 $881.00）



N.º 34 — 21-8-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11791

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga
res de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de téc
nico superior dos trabalhadores contratados além do quadro 
do Gabinete de Informação Financeira, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi
nistrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 26 de Junho de 
2013: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Lou Sio Fan ..................................................................84

2.º Vong Son San ...............................................................82,125

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

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

Economia e Finanças, de 12 de Agosto de 2013).

Gabinete de Informação Financeira, aos 8 de Agosto de 
2013.

O Júri:

Presidente: Ng Man Seong, coordenadora do GIF.

Vogal efectivo: Wong Io Kuan, técnico superior assessor 
principal do GIF.

Vogal suplente: Chan Wing Sum, técnico superior principal 
do IACM.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc
nico superior, em regime de contrato além do quadro do Ga
binete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a 
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa, cujo anúncio do aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe
cial de Macau n.º 3, II Série, de 16 de Janeiro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Ricardo Leong .................................................................... 77,06

金 融 情 報 辦 公 室

名 單

金融情報辦公室為填補編制外合同人員高級技術員職程第

一職階首席高級技術員兩缺，以審查文件及有限制的方式進行

普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一三年六月二十六日第

二十六期《澳門特別行政區政府公報》第二組內。現公佈准考人

評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 盧小凡 .....................................................................84

2.º 黃信新 .....................................................................82.125

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經二零一三年八月十二日經濟財政司司長的批示確認）

二零一三年八月八日於金融情報辦公室

典試委員會：

主席：金融情報辦公室主任 伍文湘

正選委員：金融情報辦公室首席顧問高級技術員 王瑤琨

候補委員：民政總署首席高級技術員 陳穎深

（是項刊登費用為 $1,361.00）

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

名 單

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室為填

補編制外合同高級技術員職程第一職階一等高級技術員一缺，

以審查文件及有限制的方式進行普通晉級開考，其開考公告已刊

登於二零一三年一月十六日第三期《澳門特別行政區公報》第二

組內。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

Ricardo Leong .............................................................. 77.06



11792 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 34 期 —— 2013 年 8 月 21 日

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內向

許可開考的實體提起上訴。 

（經二零一三年八月八日經濟財政司司長的批示確認）

二零一三年七月二十三日於中國與葡語國家經貿合作論壇常

設秘書處輔助辦公室

典試委員會：

主席：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公

室主任 姍桃絲

正選委員：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助

辦公室一等高級技術員 林頴

     行政公職局首席顧問高級技術員 譚惠珠

（是項刊登費用為 $1,674.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內第一職階首席

特級技術輔導員一缺，經於二零一三年六月十三日第二十四期

《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。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

黃婉華 ............................................................................. 87.75

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一三年八月六日批示確認）

二零一三年八月五日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席特級技術輔導員 劉志剛

委員：澳門保安部隊事務局二等技術員 何家威

 教育暨青年局一等技術員 梁美茵

（是項刊登費用為 $1,361.00）

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 Secretário para a 

Economia e Finanças, de 8 de Agosto de 2013).

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 23 de Julho de 2013.

O Júri:

Presidente: Rita Botelho dos Santos, coordenadora do GASPF.

Vogais efectivos: Lam Weng, técnico superior de 1.ª classe do 
GASPF; e

Tam Wai Chu, técnico superior assessor principal da Direc
ção dos Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lu
gar de adjuntotécnico especialista principal, 1.º escalão, do 
quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II 
Série, de 13 de Junho de 2013: 

Candidato aprovado: valores

Wong Guerreiro Un Wa Jaquelina .................................. 87,75

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 publi
cação para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 6 de Agosto de 2013).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 5 de Agosto de 2013.

O Júri:

Presidente: Lau Chi Kong, adjuntotécnico especialista prin
cipal da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau.

Vogais: Ho Ka Wai, técnico de 2.ª classe da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Leong Mei Yun, técnico de 1.ª classe da Direcção dos Servi
ços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)



N.º 34 — 21-8-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11793

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員第一職階一等

翻譯員三缺，經於二零一三年六月十九日第二十五期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式進行普通晉

級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 譚潔華 ........................................................................ 78.31

2.º 盧玉婷 ........................................................................ 78.13

3.° 李靜怡 ........................................................................ 77.19

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一三年八月十三日批示確認）

二零一三年八月九日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席翻譯員 黃文熙

委員：澳門保安部隊事務局一等高級技術員 談偉強

 教育暨青年局一等高級技術員 鄭錫杰

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

第19/2013/DSFSM號公開招標

 

根據保安司司長於二零一三年八月八日作出的批示，澳門保

安部隊事務局為取得「黑色皮鞋」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

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九月十七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

$52,000.00（澳門幣伍萬貳仟元整）之證明文件，而該擔保須以

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de três luga
res de intérpretetradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, em regime de 
contrato além do quadro da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II 
Série, de 19 de Junho de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Tam Kit Wa ....................................................................78,31

2.º Lou Iok Teng .................................................................78,13

3.º Lei Cheng I ....................................................................77,19

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

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

Segurança, de 13 de Agosto de 2013).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 9 de Agosto de 2013.

O Júri:

Presidente: Wong Man Hei, intérpretetradutor principal da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Tam Wai Keong, técnico superior de 1.ª classe da Di
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e 

Cheang Sek Kit, técnico superior de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios

Concurso Público n.º 19/2013/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 8 de Agosto de 2013, se en
contra aberto o concurso público para a aquisição de «Sapatos 
pretos».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontramse patentes na Secção de Abastecimentos do De
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 SecretariaGeral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 17 de Setembro 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 $ 52 000,00 
(cinquenta e duas mil patacas) prestada em numerário, ordem 
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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九月十八日上午十時，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。

二零一三年八月十二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 $2,006.00）

第20/2013/DSFSM號公開招標

根據保安司司長於二零一三年八月九日作出的批示，澳門保

安部隊事務局為取得「貨車連配備」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

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九月二十五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

$45,200.00（澳門幣肆萬伍仟貳佰元整）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。

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 Departamento 
de Administração da Direcção dos Serviços das Forças de Se
gurança de Macau. Caso seja prestada em garantia bancária, 
esta não pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizarseá na Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada 
dos Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 18 de Setembro de 
2013. Os concorrentes ou seus representantes legais deverão 
estar presentes ao acto público de abertura de propostas para 
os efeitos previstos no artigo 27.º do DecretoLei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas rela
tivas 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 dirigirse 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 12 de Agosto de 2013.

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

(Custo desta publicação $ 2 006,00)

Concurso Público n.º 20/2013/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 9 de Agosto de 2013, se encon
tra aberto o concurso público para a aquisição de «Automóveis 
de mercadorias com equipamentos adicionais».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontramse patentes na Secção de Abastecimentos do De
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 SecretariaGeral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 25 de Setembro 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 $ 45 200,00 
(quarenta e cinco mil e duzentas 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.
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開標日期為二零一三年九月二十六日上午十時，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。

二零一三年八月十二日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $1,977.00）

為填補澳門保安部隊事務局文職人員散位合同技術工人職

程第一職階技術工人（電單車維修範疇）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》第二組刊登通過考

核方式進行普通對外入職開考的開考通告。現根據第23/2011號

行政法規第二十七條第二款的規定公佈，投考人專業面試名單

已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。該名單亦已上載

於本局網頁http://www.fsm.gov.mo。

二零一三年八月十二日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：副警務總長 李璧瑩

委員：警長 羅錫培

   重型車輛司機 冼有勝

（是項刊登費用為 $989.00）

為填補澳門保安部隊事務局文職人員散位合同勤雜人員職

程第一職階勤雜人員（裁縫範疇）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》第二組刊登通過考核方

式進行普通對外入職開考的開考通告。現根據第23/2011號行政

法規第二十七條第二款的規定公佈，投考人專業面試名單已張

A abertura das propostas realizarseá na Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada 
dos Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 26 de Setembro de 
2013. Os concorrentes ou seus representantes legais deverão 
estar presentes ao acto público de abertura de propostas para 
os efeitos previstos no artigo 27.º do DecretoLei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas rela
tivas 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 dirigirse 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 12 de Agosto de 2013.

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

(Custo desta publicação $ 1 977,00)

Informase que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Regula
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
podendo ser consultada no local indicado e disponibilizada na 
página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo, a lis
ta dos candidatos para a entrevista profissional do concurso co
mum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o pre
enchimento de dois lugares de operário qualificado, 1.º escalão, 
área de reparação de motociclos e ciclomotores, da carreira de 
operário qualificado, em regime de contrato de assalariamento 
do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segu
rança de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 
27 de Fevereiro de 2013.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Agosto de 2013.

O Júri:

Presidente: Lei Pek Ieng, subintendente da PSP.

Vogais: Lo Sec Pui, chefe da PSP; e

Sin Iao Seng, motorista de pesados.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Informase que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Regula
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
podendo ser consultada no local indicado e disponibilizada 
na página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo, a 
lista dos candidatos para a entrevista profissional do concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de um lugar de auxiliar, 1.º escalão, área de 
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貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。該名單亦已上載於本

局網頁http://www.fsm.gov.mo。

二零一三年八月十二日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：副警務總長 李璧瑩

委員：警長 羅錫培

   首席行政技術助理員 鍾佩群  

（是項刊登費用為 $989.00）

通 告

按照保安司司長於二零一三年六月二十日的批示，以及根據

第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，澳門保安部隊

事務局以考核方式進行普通對外入職開考，以填補澳門保安部隊

事務局文職人員編制內技術員職程第一職階二等技術員（資訊

範疇）四缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通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。

本開考有效期一年，自最後成績名單公佈日起計。

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 具備相關之資訊領域高等課程學位；另按照第14/2009

號法律《公務人員職程制度》第七十三條第二款的規定，凡於該

法律生效之日屬資訊督導員特別職程的人員，只要於本開考之

日在資訊範疇技術輔導員一般職程的特級技術輔導員職級服務

滿三年，且在該段服務時間內的工作表現評核中取得不低於“滿

意”的評語，均可投考。

costureiro, da carreira de auxiliar, em regime de contrato de 
assalariamento do pessoal civil da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 2013.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Agosto de 2013.

O Júri:

Presidente: Lei Pek Ieng, subintendente da PSP.

Vogais: Lo Sec Pui, chefe da PSP; e

Chong Pui Kuan, assistente técnica administrativa principal.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Aviso

Fazse público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre
tário para a Segurança, de 20 de Junho de 2013, e nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009, bem como no Regulamento Ad
ministrativo n.º 23/2011, se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de quatro lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de in
formática, da carreira de técnico do quadro do pessoal civil da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

1. Tipo, prazo e validade

Tratase 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.

2. Condições de candidatura

Podem candidatarse 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 curso superior na área de infor
mática; podem ainda candidatarse, em conformidade com o 
n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos», os trabalhadores integra
dos, à data da entrada em vigor da Lei n.º 14/2009 na carreira 
especial de assistente de informática que, à data da abertura 
do presente concurso, detenham 3 anos de serviço na categoria 
de especialista da carreira geral de adjuntotécnico na área de 
informática, com menção não inferior a «Satisfaz» na avaliação 
do desempenho.
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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，到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局招聘科報考。

3.2 須遞交的文件

3.2.1 與公職無聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告要求的學歷證明文件；

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：

上述a）、b）及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）及b）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，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。

4. 職務內容特徵

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。

5. 職務內容

第一職階二等技術員（資訊範疇）須負責執行有關資訊系統

開發、網絡管理、系統的跟進及管理、研究和取得資訊有關物品

及其他與資訊相關的工作。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員（資訊範疇）的薪俸點為第14/2009號

法律附件一表二所載的350點，享有公職一般制度規定的權利及

福利。

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 aprovado 
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 Secção de Recrutamento da Direcção dos Ser
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau.

3.2 Documentos a apresentar

3.2.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) 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 do
cumentos referidos nas alíneas a) e b), 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, devese 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 a prova.

4. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua
dradas em planificação estabelecida, requerendo uma especia
lização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um 
curso superior.

5. Conteúdo funcional

Ao técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de informática, 
compete executar as tarefas relativas ao desenvolvimento de 
sistemas de informática, gestão de redes, acompanhamento e 
gestão de sistemas, estudo acerca dos artigos de informática e 
respectiva aquisição, bem como desempenhar as demais tare
fas atinentes à área citada.

6. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de informática, vence 
pelo índice 350 da tabela indiciária de vencimentos, constante 
do mapa 2 do anexo I à Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e 
regalias previstos no regime geral da Função Pública.
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7. 甄選方法

a）知識考試，淘汰制；

b）專業面試；

c）履歷分析。

8. 甄選方法的目的

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。

9. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；

在知識考試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰；

淘汰與否，成績都將於成績名單公佈，及格投考人將獲通知

參加下一項甄選。

10. 最後成績

將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為

最後成績，方法如下：

知識考試=50%

專業面試=40%

履歷分析=10%

11. 優先條件

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。

12. 公佈名單

12.1 臨時名單、確定名單及中間各考試階段的成績名單張

貼於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安

部隊網頁http://www.fsm.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。

7. Métodos de selecção

a) Prova de conhecimentos, de carácter eliminatório;

b) Entrevista profissional;

c) Análise curricular.

8. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determinada 
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 de determinada função, ponderando a ha
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

9. Sistema de classificação

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

Serão considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores na prova de conhecimentos 
ou classificação final.

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.

10. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 50%

Entrevista profissional = 40%

Análise curricular = 10%

11. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as indicações de preferência previs
tas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

12. Publicitação de listas

12.1 As listas provisória, definitiva e classificativas das fases 
intermédias do concurso, serão afixadas no átrio da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calça
da dos Quartéis, Macau, bem como disponibilizadas na página 
electrónica das Forças de Segurança de Macau, em http://www.
fsm.gov.mo. Os locais de afixação e de acesso às listas supraci
tadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial da Re
gião Administrativa Especial de Macau;
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12.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

13. 考試範圍

13.1 相關的專業知識/擔任該職務範疇的知識：

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

的管理及應用；

——Windows系統管理；

——LAN及WAN的網絡架設、管理、操作及網絡保安；

——內聯網及國際互聯網知識；

——網頁設計；

——Client/Server及Web資訊系統之設計及開發；

——在Windows系統上，用Delphi、ASP.net、C#語言編寫

程式；

——取得資訊設備的法例及流程；

——生物特徵技術；

——智能卡技術；

——Android / iOS手機編程；

——編寫建議書、報告書等文件或撰文。

13.2 法律知識：

——《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

——現行《行政程序法典》；

——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；

——現行第9/2002號行政法規——澳門保安部隊事務局的

組織與運作；

——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；

——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、取得財貨及勞

務之開支制度；

12.2 A lista classificativa final, depois de homologada, tor
narseá pública no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

13. Programa da prova

13.1 Conhecimentos profissionais pertinentes/conhecimentos 
para o desempenho das funções da referida área:

— Gestão e aplicação da base de dados DB/400, HP Nons
top Server e MS SQL Server;

— Gestão do sistema Windows;

— Arquitectura, gestão e operação das redes LAN e WAN, 
bem como segurança de redes;

— Conhecimentos relativos à Intranet e Internet;

— Design de páginas electrónicas;

— Design e desenvolvimento de Client/Server e sistema de 
informática Web;

— Programação do sistema Windows em Delphi, ASP.net e 
C#;

— Legislação acerca da aquisição de equipamento de infor
mática e respectivo fluxo;

— Técnicas sobre as características biológicas;

— Técnicas sobre o cartão inteligente;

— Programação do telemóvel Android/iOS;

— Elaboração de proposta, relatório ou composição.

13.2 Conhecimentos da legislação:

— Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

— Código do Procedimento Administrativo, vigente;

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 9/2002, vigente — Orga
nização e funcionamento da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau;

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

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

— Lei n.º 8/2006, vigente — Regime de Previdência dos Tra
balhadores dos Serviços Públicos;

— Regulamento Administrativo n.º 6/2006, vigente — Regi
me de administração financeira pública;

— DecretoLei n.º 122/84/M, vigente — Regime das despe
sas com obras e aquisição de bens e serviços;
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——第63/85/M號法令——購置物品及取得服務之程序；

——第39/GM/96號批示。

在知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述法例，有關文本

內不能附有任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用

電子產品）查閱其他參考書籍或資料。

14. 典試委員會的組成

主席：首席顧問高級技術員　顏穎

正選委員：首席高級技術員　高燦明

     一等技術員　李煥江

候補委員：首席高級技術員　馮啓明

     主任文案　黃健

二零一三年八月十五日於澳門保安部隊事務局

代局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $9,043.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一三年六月十三日第二十四期第二組《澳門

特別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考，以填補司法警察局人員編制內文案職程之第一職

階顧問文案兩缺，合格投考人的最後成績如下：

合格的投考人： 分

1.º 梅楚嫻 ........................................................................ 73.33

2.º 殷潔身 ........................................................................ 72.54

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一三年八月六日批示確認）

二零一三年八月二日於司法警察局

典試委員會： 

主席：副局長 張玉英

— DecretoLei n.º 63/85/M — Processo de aquisição de bens 
e serviços;

— Despacho n.º 39/GM/96.

Os candidatos podem utilizar, como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos (prova escrita), os diplomas legais 
acima mencionados, não devendo tais diplomas conter quais
quer anotações ou casos exemplificativos. Não é permitida a 
consulta a quaisquer outros livros ou documentos de referência 
por quaisquer formas, incluindo a utilização de aparelhos elec
trónicos.

14. Composição do júri

Presidente: Ngan Weng, técnica superior assessora principal.

Vogais efectivos: Kou Chan Meng, técnico superior principal; e

Lei Vun Kong, técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Fong Kai Meng, técnico superior principal; e

Wong Kin, letradachefe.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 15 de Agosto de 2013.

A Directora dos Serviços, substituta, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 9 043,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Lista

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso 
comum, de acesso, condicionado, documental, para o preenchi
mento de dois lugares de letrado assessor, 1.º escalão, da carreira 
de letrado do quadro de pessoal da Polícia Judiciária, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 24, II Série, de 13 de Junho de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Mui Cho Han .................................................................73,33 

2.º Ian Kit San  ....................................................................72,54 

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

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

Segurança, de 6 de Agosto de 2013).

Polícia Judiciária, aos 2 de Agosto de 2013.

O Júri do concurso:  

Presidente: Cheong Ioc Ieng, subdirectora.



N.º 34 — 21-8-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11801

正選委員：廳長 杜淑森

  首席顧問高級技術員（法務局） 陳覺生

（是項刊登費用為 $1,331.00）

公 告

根據第5/ 2 0 0 6號、第2 / 2 0 0 8號及第14 / 2 0 0 9號法律，第

26/99/M號法令，第27/2003號及第23/2011號行政法規，及經第

20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規之規定，現通過

以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補司法警察局

人員編制內刑事技術輔導員職程的第一職階一等刑事技術輔導

員一缺。

上述開考的通告已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察

局大樓十八樓人事及行政處，並上載於本局網站內。投考報名表

應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作

日起計十天內遞交。

二零一三年八月十三日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $989.00）

為填補司法警察局以散位合同方式招聘勤雜人員職程之第

一職階勤雜人員（雜役範疇）八缺，經於二零一三年四月三日第

十四期第二組《澳門特別行政區公報》刊登之通告，以考核方式

進行普通對外入職開考。現根據第23/2011號行政法規第十九條

第二款的規定公佈，投考人確定名單已張貼於澳門友誼大馬路

823號司法警察局大樓地下行政輔助中心（長崎街23號入口）以

供查閱，或可瀏覽本局網站www.pj.gov.mo。

知識考試（筆試）將於二零一三年九月七日（星期六）下午

二時三十分，在澳門亞馬喇馬路五號濠江中學內進行，為時一小

時。投考人須於考試舉行前二十分鐘到達上述地點。

二零一三年八月十三日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $950.00）

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

Chan Kok Sang, técnico superior assessor principal da Di
recção dos Serviços de Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Anúncios

Fazse público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, nos termos definidos nas 
Leis n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, conjugados com o disposto 
no DecretoLei n.º 26/99/M, Regulamentos Administrativos 
n.os 27/2003 e 23/2011, bem como no Regulamento Adminis
trativo n.º 9/2006, na redacção dada pelo Regulamento Ad
ministrativo n.º 20/2010, para o preenchimento de um lugar 
de adjuntotécnico de criminalística de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de adjuntotécnico de criminalística do quadro de 
pessoal da Polícia Judiciária.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur
so se encontra afixado na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sita na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, e disponiblizado no website da 
mesma. 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 Administra
tiva Especial de Macau.

Polícia Judiciária, aos 13 de Agosto de 2013.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Fazse público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no 
résdochão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, 
n.º 23), bem como no website desta Polícia www.pj.gov.mo, a 
lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de oito 
lugares de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxilia, área de 
servente, em regime de contrato de assalariamento da Polícia 
Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 3 
de Abril de 2013.

A prova de conhecimentos (prova escrita) com a duração de 
uma hora, terá lugar na Escola «Hou Kong», sita na Estrada 
de Ferreira do Amaral, n.º 5, Macau, no dia 7 de Setembro de 
2013, sábado, pelas 14,30 horas. Os candidatos admitidos de
verão comparecer no local acima indicado, 20 minutos antes da 
realização da mesma prova.

Polícia Judiciária, aos 13 de Agosto de 2013.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 950,00)
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Faz-se público que se acham abertos os seguintes concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados, para o pre-
enchimento dos seguintes lugares da Polícia Judiciária, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

1. Para o pessoal do quadro:

Cinco lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, área 
de polícia científica, da carreira de técnico superior.

2. Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

Cinco lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, e um lugar de assistente técnico 
administrativo especialista, da carreira de assistente técnico 
administrativo.

Os avisos dos concursos acima referidos encontram-se afi-
xados na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar 
do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau, bem como no website da mesma Polícia e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública. 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.

Polícia Judiciária, aos 15 de Agosto de 2013.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso, 
de prestação de provas, para o preenchimento de cinco vagas 
de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de recursos 
humanos, da carreira de técnico superior do quadro da Polícia 
Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 
31 de Agosto de 2011, do seguinte:

(1) A lista dos candidatos aprovados na prova escrita de co-
nhecimentos e admitidos à entrevista profissional encontra-se 
afixada, para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no 
rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto a Rua de Nagasaki, 
n.º 23), bem como no quiosque de informações instalado no 
rés-do-chão da Delegação do COTAI (e também no website 
desta Polícia: www.pj.gov.mo);

(2) A data, hora e local da entrevista profissional serão indi-
cados na lista supracitada.

Polícia Judiciária, aos 15 de Agosto 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, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規定，現以審

查文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補司法警察局以下

空缺：

1）編制內人員：

高級技術員職程第一職階首席高級技術員（物證鑑定範疇）

五缺。

2）編制外合同任用人員：

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員五缺及行政技術

助理員職程第一職階特級行政技術助理員一缺。

上述開考通告張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大

樓十八樓人事及行政處，並上載於司法警察局網站及行政公職局

網站內，投考報名表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登

日緊接的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年八月十五日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $1,057.00）

按照刊登於二零一一年八月三十一日第三十五期第二組《澳

門特別行政區公報》之通告，本局以考核方式進行普通入職開

考，以填補司法警察局人員編制內高級技術員職程之第一職階二

等高級技術員（人力資源範疇）五缺，茲通知以下事宜：

（一）知識筆試合格並獲准進入專業面試的准考人名單已張

貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心

（長崎街23號入口），並可透過設置於本局路氹分局地下的“資

訊亭”查閱，或可瀏覽本局網站：www.pj.gov.mo；

（二）專業面試的日期、時間及地點於上述名單內公佈。

二零一三年八月十五日於司法警察局

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方式任用的技術員職程第

一職階一等技術員（中英翻譯範疇）一缺，經於二零一三年六月
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二十六日第二十六期第二組《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

張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政

處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。

二零一三年八月十五日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $920.00）

澳 門 監 獄

通 告

按照保安司司長於二零一三年七月十五日作出之批示，根據

第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現以考核方

式進行普通對外入職開考，以編制外合同方式填補澳門監獄行

政技術助理員職程第一職階二等行政技術助理員（水電維修工

場範疇）一缺。（開考編號：013/ATA/2013）

1. 開考類別、期限及有效期：

1.1 本開考屬考核方式進行的普通對外入職開考；

1.2 報考期限為二十日，自本開考通告在《澳門特別行政區公

報》公佈之日緊接第一個工作日起計；

1.3 為填補開考有效期屆滿前出現的職位空缺，本開考的有

效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 准考要件：

在報考期限屆滿前符合以下要件，方可准考：

2.1 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，投考

人必須是澳門特別行政區永久性居民；

2.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Ave-
nida da Amizade, n.º 823, Macau, 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 técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área de interpretação e tradução nas línguas chinesa 
e inglesa, em regime de contrato além do quadro, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 26, II Série, de 26 de Junho de 2013. 

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

Polícia Judiciária, aos 15 de Agosto de 2013.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 920,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para a Segurança, de 15 de Julho de 2013, se acha aberto 
o concurso comum, de ingresso externo, de prestação de pro-
vas, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, para o preenchimento, em regime 
de contrato além do quadro, de um lugar de assistente técnico 
administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão, área de oficina de re-
paração e manutenção de água e electricidade, da carreira de 
assistente técnico administrativo do Estabelecimento Prisional 
de Macau (concurso n.º 013/ATA/2013).

1. Tipo, prazo e validade

1.1 Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas.

1.2 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM).

1.3 O presente concurso é válido durante um ano, a contar 
da data da publicação da lista classificativa final, para provi-
mento de lugares que venham a vagar até ao termo da sua vali-
dade.

2. Requisitos de admissão 

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo 
do prazo de candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

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

2.2 Reúnam os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º 
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM);
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2.3 具有初中畢業學歷。

3. 報考辦法、地點及報考時應備妥的資料及文件：

3.1 投考人須填寫第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），並須連同

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南灣

大馬路中華廣場八樓A座之澳門監獄服務諮詢中心報名；

中心的辦公時間為：

星期一至星期四上午9時至下午5時45分及星期五上午9時至

下午5時30分，中午不休息。

3.2 應提交的資料：

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（須以中文或葡文書寫）；

d）與公共部門有聯繫之投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明曾任職務、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。

上述文件a）項及b）項可由公證員、存有文件原件的部門或

澳門監獄工作人員依法認證，倘屬由澳門監獄工作人員認證的情

況，遞交時必須出示文件正本。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有3.2

中的a）、b）及d）項所指的文件，則免除提交，但須於投考報名

表上明確聲明。

4. 職務範疇及職務內容： 

二等行政技術助理員（水電維修工場範疇）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具有一定複雜程度的執

行性職務。

5. 薪俸及福利：

根據第14/2009號法律附件一表二的規定，第一職階二等行

政技術助理員之薪俸點為195點，並享有公職一般制度規定的權

利及福利。

2.3 Estejam habilitados com ensino secundário geral.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas e os ele-
mentos e documentos que a devam acompanhar

3.1 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 
da ficha de inscrição em concurso (modelo 1), aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (encontra-se à 
venda na Imprensa Oficial ou disponível no website da referida 
entidade), devendo ser entregue pessoalmente, acompanhado 
das documentações abaixo indicadas, dentro do prazo fixado e 
do horário de expediente, no Centro de Atendimento e Infor-
mação do EPM, sito na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 
8.º andar «A», Macau; 

Horário de funcionamento do Centro: de segunda a quinta-
-feira: das 9,00 às 17,45 horas; sexta-feira: das 9,00 às 17,30 ho-
ras, sem interrupção à hora do almoço.

3.2 Os candidatos devem apresentar os seguintes documen-
tos:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas pelo presente aviso;

c) Nota curricular assinada pelo candidato (escrita em chinês 
ou em português);

d) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
apresentar, ao mesmo tempo, o registo biográfico, emitido pelo 
respectivo Serviço, donde 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 as avaliações do desempenho relevantes para a apre-
sentação a concurso;

Os documentos referidos na alínea a) e b) podem ser auten-
ticados, nos termos previstos na lei, por notário, por serviço 
onde o original está arquivado ou por trabalhador do EPM, 
para o último, devem exibir os originais no acto de entrega das 
fotocópias.

Para os candidatos vinculados aos serviços públicos, a apre-
sentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) e d) do 
ponto 3.2 é dispensada mediante declaração expressa na ficha 
de inscrição de que estes se encontram arquivados no respecti-
vo processo individual.

4. Área e conteúdo funcional

Assistente técnico administrativo de 2.ª classe, área de ofi-
cina de reparação e manutenção de água e electricidade, cabe 
funções de natureza executiva de aplicação técnica com base 
no estabelecimento ou adaptação de métodos e processos, 
enquadrados em instruções gerais e procedimentos bem defini-
dos, ou executa tarefas com certo grau de complexidade, relati-
vas a uma ou mais áreas de actividade administrativa.

5. Vencimento e regalias

De acordo com o Mapa 2 do Anexo I à Lei n.º 14/2009, o as-
sistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão, vence 
pelo índice 195, e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da função pública.



N.º 34 — 21-8-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11805

6. 試用期：

根據經十二月二十八日第62 /9 8 / M號法令修改的十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》第二十七條第三款c）項的規定，須以散位合同方式進行為期

六個月的試用期。

7. 甄選方法及評分制度：

7.1 甄選方法的評分比例

7.1.1 知識考試（佔總成績60%）

第一階段：以不超過三小時之筆試方式進行，投考人可選擇

以中文或葡文作答（具淘汰性，佔總成績30%）；

第二階段：以不超過三小時之專門及實踐知識考試進行（具

淘汰性，佔總成績30%）；

7.1.2 專業面試（佔總成績30%）

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；

7.1.3 履歷分析（佔總成績10%）

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，審核其擔任上述職務

之能力。

7.2 在各種甄選方法中取得的成績以0分至100分表示；

7.3 每種的甄選方法均具淘汰性；

7.4 在淘汰試或最後成績中得分低於50分之投考人，均作被

淘汰論；

7.5 缺席或放棄任何一項考試的投考人即被除名。 

8. 考試範圍：

考試範圍包括以下內容：

8.1 法律知識：

8.1.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

8.1.2 有關澳門監獄的法律：

8.1.2.1 經第12/2006號行政法規及第22/2009號行政法規修

改的第25/2000號行政法規——《澳門監獄組織架構》；

8.1.2.2 七月二十五日第40/94/M號法令——《核准剝奪自由

處分之執行制度》；

8.1.2.3 一月三十一日第8/GM/96號批示——《核准路環監

獄規章》；

 6. Período experimental

Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 27.º do 
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 
de Dezembro, é celebrado o contrato de assalariamento para o 
período experimental, com duração de seis meses.

7. Método de selecção e sistema de classificação

7.1 Escala de avaliação do método de selecção

7.1.1 Prova de conhecimentos (60%)

1.ª fase: Prova escrita (30%) com duração não superior a 3 
horas, o candidato pode optar por responder à prova escrita 
em língua chinesa ou em língua portuguesa (carácter elimina-
tório);  

2.ª fase: Provas específicas e práticas (30%) com duração não 
superior a 3 horas (carácter eliminatório);  

7.1.2 Entrevista profissional (30%)

Determinar e avaliar elementos de natureza profissional re-
lacionados com a qualificação e a experiência profissionais dos 
candidatos face ao perfil das exigências da função;

7.1.3 Análise curricular (10%)

Examinar a preparação do candidato para o desempenho 
das funções acima referidas, ponderando a habilitação acadé-
mica e profissional, a avaliação do desempenho, a qualificação 
e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a forma-
ção profissional complementar.

7.2 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção são classificados de 0 a 100 valores;

7.3 Cada um dos métodos de selecção tem carácter elimina-
tório;

7.4 Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas 
eliminatórias ou classificação final obtenham a classificação 
inferior a 50 valores;

7.5 São excluídos, automaticamente, do concurso os candida-
tos que faltarem ou desistirem a qualquer das provas.

8. Programa

O programa abrange as seguintes matérias:

8.1 Conhecimento em legislação:

8.1.1 Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

8.1.2 Legislações relativas ao EPM:

8.1.2.1 Regulamento Administrativo n.º 25/2000, com as 
alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 12/2006 e Regulamento Administrativo n.º 22/2009 – Orgâ-
nica do Estabelecimento Prisional de Macau;

8.1.2.2 Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho – Aprova o 
Regime de Execução das Medidas Privativas da Liberdade;

8.1.2.3 Despacho n.º 8/GM/96, de 31 de Janeiro – Aprova o 
Regulamento de Estabelecimento Prisional de Coloane;
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8.1.3 澳門公職法律制度：

8.1.3.1 經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月

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》；

8.1.3.2 第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

8.1.4 第8/2005號法律——《個人資料保護法》；

8.2 專業知識：

8.2.1 安裝及維修供水的支管及器具的相關知識；

8.2.2 安裝及維修電路和電氣設備的相關知識；

8.2.3 水電維修之相關操作技術；

8.3 公文寫作及社會時事。

在知識考試時，投考人除可參閱第8.1項所列的法律外，不得

參閱並無指明的資料或文件。

9. 考核日期、時間和地點：

知識考試的日期、時間和地點將於公佈准考人確定名單時公

佈。

10. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點：

上述名單將於澳門南灣大馬路中華廣場八樓A座之澳門監

獄服務諮詢中心告示板張貼，並同時上載於澳門監獄網頁。

臨時名單、確定名單及成績名單以公告形式刊登在《澳門特

別行政區公報》，最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公

佈。

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. 典試委員會的組成：

主席：一等技術員 羅逸熙（教育及培訓小組第二組職務主

管）

正選委員：一等技術員 林健敏

     二等技術員 劉家祥

候補委員：二等技術員 王嘉傑 

     首席特級行政技術助理員 Celeste da Rosa

二零一三年八月十五日於澳門監獄

獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $7,918.00）

8.1.3 Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

 8.1.3.1 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pú-
blica de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

 8.1.3.2 Lei n.º 14/2009 – Regime das Carreiras dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos;

8.1.4 Lei n.º 8/2005 – Lei da Protecção de Dados Pessoais;

8.2 Conhecimentos profissionais;

8.2.1 Conhecimentos sobre instalação e manutenção de tubo 
distribuidor de água e as respectivas ferramentas;

8.2.2 Conhecimentos sobre instalação e manutenção de cir-
cuitos e artigos  eléctricos;

8.2.3 Técnicas relacionadas à reparação e manutenção de 
água e electricidade;  

8.3 Redacção de documentos oficiais e actualidades.

Aos candidatos é permitida a consulta das legislações refe-
ridas na alínea 8.1 no decurso da prova escrita, à excepção de 
quaisquer livros de referência ou informações.

9. Data, hora e local de realização de provas

A data, hora e local de realização da prova de conhecimen-
tos será anunciada com a publicação da lista definitiva dos can-
didatos admitidos ao concurso.

10. Locais de afixação das listas provisória, definitiva e clas-
sificativa

As referidas listas serão afixadas no quadro de anúncio do 
Centro de Atendimento e Informação do EPM, sito na Aveni-
da da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau. 

As listas provisória, definitiva e classificativa serão publica-
das na forma de anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, e a lista classificativa final pode-
rá também ser consultada no referido Boletim Oficial.

11.Legislações aplicáveis

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

12. Composição do júri 

Presidente: Lo Iat Hei, técnico de 1.ª classe (chefia funcional 
do 2.º Grupo de Educação e Formação).

Vogais efectivos: Lam Kin Man, técnica de 1.ª classe; e 

Lao Ka Cheong, técnico de 2.ª classe.  

Vogais suplentes: Wong Ka Kit, técnico de 2.ª classe; e 

Celeste da Rosa, assistente técnica administrativa especialis-
ta principal.

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

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 7 918,00)
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按照保安司司長於二零一三年七月十五日作出之批示，根據

第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現以考核方

式進行普通對外入職開考，以散位合同方式填補澳門監獄勤雜

人員職程第一職階勤雜人員（雜役範疇）兩缺。（開考編號：012/

AUX/2013）

1. 開考類別、期限及有效期：

1.1 本開考屬考核方式進行的普通對外入職開考；

1.2 報考期限為二十日，自本開考通告在《澳門特別行政區公

報》公佈之日緊接第一個工作日起計；

1.3 為填補開考有效期屆滿前出現的職位空缺，本開考的有

效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 准考要件：

在報考期限屆滿前符合以下要件，方可准考：

2.1 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，投考

人必須是澳門特別行政區永久性居民；

2.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

2.3 具有小學畢業學歷。

3. 報考辦法、地點及報考時應備妥的資料及文件：

3.1 投考人須填寫第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），並須連同

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南灣

大馬路中華廣場八樓A座之澳門監獄服務諮詢中心報名；

中心的辦公時間為：

星期一至星期四上午9時至下午5時45分及星期五上午9時至

下午5時30分，中午不休息。

3.2 應提交的資料：

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（須以中文或葡文書寫）；

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para a Segurança, de 15 de Julho de 2013, se acha aberto o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011, para o preenchimento, em regime de 
assalariamento, de dois lugares de auxiliar, 1.º escalão, área de 
servente, da carreira de auxiliar do Estabelecimento Prisional 
de Macau (concurso n.º 012/AUX/2013).

1. Tipo, prazo e validade

1.1 Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas.

1.2 O prazo para a apresentação de candidatura é de vinte 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM).

1.3 O presente concurso é válido durante um ano, a contar 
da data da publicação da lista classificativa final, para provi-
mento de lugares que venham a vagar até ao termo da sua vali-
dade.

2. Requisitos de admissão: 

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo 
do prazo de candidatura, satisfaçam os seguintes requisitos:

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

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

2.3 Estejam habilitados com ensino primário.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas e os ele-
mentos e documentos que a devam acompanhar:

3.1 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 
da ficha de inscrição em concurso (modelo 1), aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (encontra-se à 
venda na Imprensa Oficial ou disponível no website da referida 
entidade), devendo ser entregue pessoalmente, acompanhado 
das documentações abaixo indicadas, dentro do prazo fixado e 
do horário de expediente, no Centro de Atendimento e Infor-
mação do EPM, sito na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 
8.º andar «A», Macau; 

Horário de funcionamento do Centro: de segunda a quinta-
-feira: das 9,00 às 17,45 horas; sexta-feira: das 9,00 às 17,30 ho-
ras, sem interrupção à hora do almoço.

3.2 Os candidatos devem apresentar os seguintes documen-
tos:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas pelo presente aviso;

c) Nota curricular assinada pelo candidato (escrita em chinês 
ou em português);
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d）與公共部門有聯繫之投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明曾任職務、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。

上述文件a）項及b）項可由公證員、存有文件原件的部門或

澳門監獄工作人員依法認證，倘屬由澳門監獄工作人員認證的情

況，遞交時必須出示文件正本。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有3.2

中的a）、b）及d）項所指的文件，則免除提交，但須於投考報名

表上明確聲明。

4. 職務範疇及職務內容：

勤雜人員（雜役範疇）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。

5. 薪俸及福利：

根據第14/2009號法律附件一表二的規定，第一職階勤雜人

員之薪俸點為110點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

6. 甄選方法及評分制度：

6.1 甄選方法的評分比例

6.1.1 知識考試（佔總成績50%）

評估投考人擔任上述職務所須具備的一般知識或專門知識

的水平；

以不超過兩小時之筆試方式進行，投考人可選擇以中文或葡

文作答；

6.1.2 專業面試（佔總成績30%）

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；

6.1.3 履歷分析（佔總成績20%）

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，審核其擔任上述職務

之能力。

6.2 在各種甄選方法中取得的成績以0分至100分表示；

6.3 每種的甄選方法均具淘汰性；

6.4 在淘汰試或最後成績中得分低於50分之投考人，均作被

淘汰論；

d) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
apresentar, ao mesmo tempo, o registo biográfico, emitido pelo 
respectivo Serviço, donde 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 as avaliações do desempenho relevantes para a apre-
sentação a concurso;

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser au-
tenticados, nos termos previstos na lei, por notário, por serviço 
onde o original está arquivado ou por trabalhador do EPM, 
para o último, devem exibir os originais no acto de entrega das 
fotocópias.

Para os candidatos vinculados aos serviços públicos, a apre-
sentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) e d) do 
ponto 3.2 é dispensada mediante declaração expressa na ficha 
de inscrição de que estes se encontram arquivados no respecti-
vo processo individual.

4. Área e conteúdo funcional

Ao auxiliar, área de servente, cabe funções de natureza exe-
cutiva simples, física ou material, com tarefas diversas normal-
mente não especificadas, exigindo conhecimentos de ordem 
prática susceptíveis de serem aprendidos no local de trabalho. 

5. Vencimento e regalias

De acordo com o Mapa 2 do Anexo I à Lei n.º 14/2009, o au-
xiliar, 1.º escalão, vence pelo índice 110, e usufrui dos direitos e 
regalias previstos no regime geral da função pública.

6. Método de selecção e sistema de classificação

6.1 Escala de avaliação do método de selecção

6.1.1 Prova de conhecimentos (50%)

Avaliar o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exi-
gíveis para o exercício das funções acima referidas; Através da 
prova escrita com duração máxima de 2 horas. O candidato 
pode optar por responder à prova escrita em língua chinesa ou 
em língua portuguesa;

6.1.2 Entrevista profissional (30%)

Determinar e avaliar elementos de natureza profissional re-
lacionados com a qualificação e a experiência profissionais dos 
candidatos face ao perfil das exigências da função;

6.1.3 Análise curricular (20%)

Examinar a preparação do candidato para o desempenho 
das funções acima referidas, ponderando a habilitação acadé-
mica e profissional, a avaliação do desempenho, a qualificação 
e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a forma-
ção profissional complementar.

6.2 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção são classificados de 0 a 100 valores;

6.3 Cada um dos métodos de selecção tem carácter elimina-
tório;

6.4 Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas 
eliminatórias ou classificação final obtenham a classificação 
inferior a 50 valores;
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6.5 缺席或放棄任何一項考試的投考人即被除名。 

7. 考試範圍：

考試範圍包括以下內容：

7.1 法律知識：

7.1.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

7.1.2 有關澳門監獄的法律︰

7.1.2.1 經第12/2006號行政法規及第22/2009號行政法規修

改的第25/2000號行政法規——《澳門監獄組織架構》；

7.1.3 澳門公職法律制度：

7.1.3.1 經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月

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》；

7.1.3.2 第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

7.2 寫作及社會時事。

在知識考試時，投考人除可參閱第7.1項所列的法律外，不得

參閱並無指明的資料或文件。

8. 考核日期、時間和地點：

知識考試的日期、時間和地點將於公佈准考人確定名單時公

佈。

9. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點：

上述名單將於澳門南灣大馬路中華廣場八樓A座之澳門監

獄服務諮詢中心告示板張貼，並同時上載於澳門監獄網頁。

臨時名單、確定名單及成績名單以公告形式刊登在《澳門特

別行政區公報》，最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公

佈。

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. 典試委員會的組成：

主席：首席技術輔導員 何潔麗（人力資源輔助小組職務主

管）

正選委員：二等技術員 劉婉薇

     二等技術輔導員 羅翠瑛

候補委員：一等技術員 蕭佩玲

     一等技術輔導員 劉婉嫻

6.5 São excluídos, automaticamente, do concurso os candida-
tos que faltarem ou desistirem a qualquer das provas.

7. Programa

O programa abrange as seguintes matérias:

7.1 Conhecimento em legislação:

7.1.1 Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

7.1.2 Legislações relativas ao EPM:

7.1.2.1 Regulamento Administrativo n.º 25/2000, com as alte-
rações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 12/2006 
e Regulamento Administrativo n.º 22/2009 — Orgânica do Es-
tabelecimento Prisional de Macau;

7.1.3 Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

7.1.3.1 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Públi-
ca de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

7.1.3.2 Lei n.º 14/2009 — Regime das Carreiras dos Traba-
lhadores dos Serviços Públicos;

7.2 Redacção de documentos e actualidades:

Aos candidatos é permitida a consulta das legislações refe-
ridas na alínea 7.1 no decurso da prova escrita, à excepção de 
quaisquer livros de referência ou informações.

8. Data, hora e local de realização de provas

A data, hora e local de realização da prova de conhecimen-
tos será anunciada com a publicação da lista definitiva dos can-
didatos admitidos ao concurso.

9. Locais de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

As referidas listas serão afixadas no quadro de anúncio do 
Centro de Atendimento e Informação do EPM, sito na Aveni-
da da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau. 

As listas provisória, definitiva e classificativa serão publica-
das na forma de anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, e a lista classificativa final pode-
rá também ser consultada no referido Boletim Oficial.

10. Legislações aplicáveis

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

11. Composição do júri 

Presidente: Ho Kit Lai, adjunto-técnico principal (chefia 
funcional do Grupo de Apoio de Recursos Humanos).

Vogais efectivas: Lao Un Mei, técnica de 2.ª classe; e

Lo Choi Ieng, adjunto-técnico de 2.ª classe.  

Vogais suplentes: Siu Pui Leng, técnica de 1.ª classe; e 

Lao Un Han, adjunto-técnico de 1.ª classe.
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二零一三年八月十五日於澳門監獄

獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $6,694.00）

衛  生  局

名 單

為填補衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階一等高級技術員兩缺，經二零一三年六月五日第二十三期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行

普通晉級開考公告。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 羅韻芝 ........................................................................ 82.50

2.º 李荔萍 ........................................................................ 81.63

3.º 劉有棋 ........................................................................ 79.88

4.º 湯紫薇 ........................................................................ 76.94

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年八月一日社會文化司司長的批示認可）

二零一三年七月二十三日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局首席顧問高級技術員 李志杰

正選委員：衛生局顧問高級技術員 唐山

  海事及水務局顧問高級技術員 吳德龍

（是項刊登費用為 $1,537.00）

為填補衛生局人員編制醫生職程醫院職務範疇（皮膚科）第

一職階主治醫生兩缺，經二零一二年九月五日第三十六期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通內部入職開

考通告。現公佈最後成績名單如下：

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

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 6 694,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, providos em regime de contrato 
além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 23, II Série, de 5 de Junho de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lo Wan Chi ....................................................................82,50

2.º Lei Lai Peng ...................................................................81,63

3.º Lao Iao Kei .....................................................................79,88 

4.º Tong Chi Mei Maria ......................................................76,94 

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), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Agosto de 2013).

Serviços de Saúde, aos 23 de Julho de 2013.

O Júri:

Presidente: Lei Chi Kit, técnico superior assessor principal 
dos Serviços de Saúde.

Vogais efectivos: Tong San, técnico superior assessor dos 
Serviços de Saúde; e

Ng Tak Long, técnico superior assessor da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso interno, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de médico assistente, 1.º escalão, área funcio-
nal hospitalar (dermatologia), da carreira médica do quadro 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II 
Série, de 5 de Setembro de 2012:
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合格投考人： 分

1.º 范嘉儀 ........................................................................ 7.98

2.º 丘新力 ........................................................................ 7.40

3.º 鍾玲 ............................................................................ 7.00

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年七月二十九日社會文化司司長的批示確認）

二零一三年八月十二日於衛生局

典試委員會：

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

生

正選委員：內科顧問醫生 潘敏瑛醫生

     整形及重建外科顧問醫生 程正旭醫生

（是項刊登費用為 $1,331.00）

公 告

（開考編號：01311/01-TSS）

為錄取10名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（放

射職務範疇）所必需的實習；完成實習後，以編制外合同方式，

聘用成績名單排列前7名的合格實習人員擔任衛生局第一職階

二等高級衛生技術員，經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》第二十七條規定公佈，投考人專業面試成績名單已

張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁

（http://www.ssm.gov.mo）。

二零一三年八月十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為填補衛生局以編制外合同任用的衛生督察職程第一職階

首席衛生督察二十二缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職

Candidatos aprovados: valores

1.º Fan Ka I ..........................................................................7,98

2.º Yau Sun Lak ...................................................................7,40

3.º Chung Ling .....................................................................7,00

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Julho de 2013).

Serviços de Saúde, aos 12 de Agosto de 2013.

O Júri:

Presidente: Dr. Da Silva Junior, Gilberto João, médico con-
sultor de dermatologia.

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

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

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Anúncios

(Ref. do concurso n.º 01311/01-TSS)

Nos termos definidos do artigo 27.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se 
encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do 
Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como está disponível no sítio 
electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a 
lista classificativa da entrevista profissional dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas 
para a admissão de dez lugares de estagiários ao estágio para 
ingresso na carreira de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 
área funcional radiológica; após a conclusão do estágio, os pri-
meiros sete estagiários aprovados na lista classificativa serão 
providos, em regime de contrato além do quadro, na carreira 
de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, dos Ser-
viços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, 
de 17 de Abril de 2013.

Serviços de Saúde, aos 12 de Agosto de 2013. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
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程制度》、第8/2010號法律《衛生督察職程制度》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

制及考核方式進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在若憲

馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並於本局和行政公職局網頁

內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第

一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年八月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $989.00）

為填補本局以編制外合同任用的高級技術員職程第一職階

一等高級技術員一缺，經二零一三年七月二十四日第三十期《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。

二零一三年八月十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補本局以編制外合同任用的高級技術員職程第一職階

一等高級技術員四缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程

制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有

關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並

publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, condicionado, de 
prestação de provas aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos nas Leis n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e n.º 8/2010 (Regime 
da carreira de inspector sanitário) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de vinte e dois lugares de inspector sanitário 
principal, 1.º escalão, da carreira de inspector sanitário, pro-
vidos em regime de contrato além do quadro do pessoal dos 
Serviços de Saúde, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 13 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 989,00)

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 trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a 
lista provisória 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 
de pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 30, II Série, de 24 de Julho de 2013.

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

Serviços de Saúde, aos 15 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
publicado no website destes Serviços e Direcção dos Servi-
ços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, condicionado, docu-
mental, aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de quatro lugares de técnico superior 
de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, pro-
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於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特

別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年八月十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $920.00）

為錄取四十八名實習員以填補衛生局藥劑師職程第一職階

二等藥劑師四十缺，經二零一三年六月十九日第二十五期《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，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及上載於本局網頁

http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一三年八月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補衛生局人員編制內醫務行政人員職程第一職階首席

顧問行政主任三缺，現根據第11/2010號法律《醫務行政人員職

程制度》、第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以有

限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼

在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並於衛生局和行政公

職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》

公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年八月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $950.00）

vidos em regime de contrato além do quadro de pessoal dos 
Serviços de Saúde, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 15 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(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 trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
disponível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para a admissão de 48 es-
tagiários ao estágio para ingresso na carreira de farmacêutico, 
tendo em vista o preenchimento de 40 lugares de farmacêutico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de farmacêutico providos 
em regime de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 19 de Junho 
de 2013.

Serviços de Saúde, aos 16 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, condicionado, 
documental, aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos 
termos definidos nas Leis n.os 11/2010 (Regime da carreira de 
administrador hospitalar), 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), para o preenchimento de três lugares de administrador 
assessor principal, 1.º escalão, da carreira de administrador 
hospitalar, do quadro de pessoal destes Serviços, 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 
Macau.

Serviços de Saúde, aos 16 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)
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為填補經由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，經二零一三年七月二十四日第三十期《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。

二零一三年八月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

為填補經由本局以編制外合同任用的行政技術助理員職程

第一職階一等行政技術助理員四缺，經二零一三年七月二十四

日第三十期《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。

二零一三年八月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $920.00）

通 告

因刊登於二零一三年七月二十四日第三十期《澳門特別行政

區公報》第二組第10624頁至10626頁，有關本局以考核方式進行

普通內部入職開考，以填補衛生局人員編制醫生職程全科職務

範疇第一職階普通醫生五十八缺的最後成績名單，因中文出現

文誤，茲更正如下：

原文：36.º 司徙翠影

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 do candidato 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 30, II Série, de 
24 de Julho de 2013.

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

Serviços de Saúde, aos 16 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)

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 trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de quatro 
lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, pro-
vidos em regime de contrato além do quadro de pessoal dos 
Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 30, II 
Série, de 24 de Julho de 2013.

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

Serviços de Saúde, aos 16 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Aviso

Por ter saído inexacta na versão chinesa, por lapso destes 
Serviços, a lista de classificação final do concurso comum, de 
ingresso interno, de prestação de provas, para o preenchimento 
de cinquenta e oito lugares de médico geral, 1.º escalão, área 
funcional de medicina geral, da carreira médica do quadro dos 
Serviços de Saúde, publicada no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 24 de  
Julho de 2013, de páginas 10624 a 10626, se rectifica:

Onde se lê: «36.º  Si Tou Choi Ieng»
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應為：36.º 司徒翠影

二零一三年八月十六日於衛生局

  局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

旅 遊 局

公 告

為旅遊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七月三十一日第三十一期《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。

二零一三年八月十三日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior（白文浩）

（是項刊登費用為 $1,018.00）

按照刊登於二零一三年七月三日第二十七期第二組《澳門特

別行政區公報》之通告，本局以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。茲根據第23/2011號行政法規第十八條第三款

的規定，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，及上載於本局網頁（ht tp://i ndust r y.

macautourism.gov.mo）。

二零一三年八月十五日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior 

（是項刊登費用為 $783.00）

deve ler-se: «36.º  Si Tou Choi Ieng».

Serviços de Saúde, aos 16 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

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 afixada, 
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 electrónica destes 
Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a lista provisó-
ria do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico 
superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
provido em regime de 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 31, II 
Série, de 31 de Julho 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 13 de Agosto de 2013.

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

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de oito 
lugares de auxiliar, 1.º escalão, área de servente, da carreira de 
auxiliar, em regime de contrato de assalariamento da Direcção 
dos Serviços de Turismo, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial n.º 27, II Série, de 3 de Julho de 2013, de que a lista pro-
visória se encontra afixada, para consulta, no quadro de infor-
mação da Direcção dos Serviços de Turismo, sita na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 12.º 
andar, Macau, podendo ainda ser consultada na página electró-
nica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 15 de Agosto de 2013. 

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

(Custo desta publicação $ 783,00)
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通 告

按照社會文化司司長於二零一三年七月三十一日的批示，並

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，旅遊局通

過考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同方式招聘重型

車輛司機職程第一職階重型車輛司機四缺。

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。投考報名應自本通告

刊登《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）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

（b）至（f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備小學畢業學歷；

d）持有重型汽車駕駛執照，且具有三年駕駛重型汽車的工

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 投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》，並於指定期限及辦公時間內以親送方式遞交到澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局之接待櫃檯。

3.2 應遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）履歷（須親筆簽署並在每頁簡簽）；

d）有效駕駛執照副本；

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Julho 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 for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de qua-
tro lugares de motorista de pesados, 1.º escalão, da carreira de 
motorista de pesados, em regime de contrato de assalariamen-
to da Direcção dos Serviços de Turismo (DST). 

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 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 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 o ensino primário como habilitação; 

d) Sejam titulares da carta de condução de automóveis pe-
sados e com 3 anos de experiência profissional na condução de 
pesados. 

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 250/2011, a qual deve ser entregue, 
pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante as horas 
normais de expediente, no balcão de atendimento da Direcção 
dos Serviços de Turismo, sito no 12.º andar do Edifício «Hot 
Line», na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, em 
Macau. 

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 (assinada pelo próprio candidato e rubri-
cado em cada página); 

d) Cópia da carta de condução válida; 
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e）三年駕駛重型汽車工作經驗的證明文件，工作經驗須以取

得該經驗的僱主實體發出的文件，或以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遞交由所屬部門發出

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。

按法律規定，上述a），b），d）和e）項所指之文件，可由公證

員或旅遊局工作人員依法認證，倘屬後者，遞交時必須出示文件

正本作核對。

如有已完成的培訓課程的證明文件，請遞交副本，並須出示

正本作核對。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關個人檔案已存有a）、b）

和f）項所指之文件，則免除遞交，但須於報考時明確聲明。

4. 職務內容

穿着制服駕駛重型車輛載運乘客和/或貨物；並顧及旅程的

安全和舒適，駕駛九座位以上的客貨車，運送人員到目的地：啟

動車輛、操控方向盤、接合變速器、剎車、把行車時所需的燈亮

起；注意街道情況、調節速器、顧及車輛的馬力和性能、汽車和

行人的流通、交通和警察的訊號以作有必要的各項操作；遵守道

路法典的規定；協助乘客上落車以及裝卸行李或所運載的其他

貨物；確保汽車的良好運作和日常保養，即洗刷、清潔及檢查燃

料、潤滑油和水；有需要時更換輪胎；定期把車送往檢查和到車

房作所需的維修；把車停泊在所屬停車場，辦公時看管停泊的車

輛；當有突發事件時，應留在工作崗位，當工作時發生意外，在

有需要時協助警察協調工作；協助文件遞送工作，並將之送到目

的地和遞交予收件人，在一般工作上提供合作，但明顯屬其他領

域的專門工作或不具所需資格的工作除外。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階重型車輛司機之薪俸點為第14/2009號法律附件

e) Documento comprovativo de três anos de experiência 
profissional de condução de automóveis pesados, emitido pela 
entidade patronal ou uma declaração feita, sob compromisso 
de honra, pelo próprio candidato, em que refira que possui a 
referida experiência profissional; 

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 documentos referidos nas alíneas a) b), d) e e) podem ser 
autenticados, nos termos previstos na lei, por notário ou por 
trabalhador da DST; neste último caso, devem exibir os origi-
nais no acto de entrega das fotocópias. 

Caso tenha os documentos conclusão de cursos de formação, 
deve entregar a cópia e mostrar o original dos documentos 
para confirmação. 

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

4. Conteúdo funcional 

Conduz, devidamente uniformizado, automóveis pesados 
para transporte de passageiros e/ou mercadorias, tendo em 
atenção a segurança e comodidade das viagens; conduz carri-
nhas com mais de 9 lugares, transportando os passageiros em 
serviço ao local de destino, de que previamente se informou: 
põe o veículo em funcionamento, manobra o volante, engrena 
as mudanças, acciona o travão, faz os sinais luminosos neces-
sários à circulação; mantém atenção ao estado da via, regula a 
velocidade, procede às manobras necessárias, tendo em conta 
a potência e o estado do veículo, a circulação de automóveis 
e peões, as sinalizações de trânsito e dos agentes da polícia; 
observa, respeita e cumpre as regras do código da estrada; 
auxilia os passageiros na subida ou descida do veículo e cola-
bora na carga e descarga de bagagens ou outras mercadorias 
transportadas; assegura o bom estado de funcionamento 
e manutenção diária do veículo, designadamente lavagem, 
limpeza e verificação dos níveis de combustível, óleos e água; 
muda pneus, quando necessário; leva o veículo à vistoria perio-
dicamente e à oficina quando necessita reparações; recolhe a 
viatura no respectivo parque de recolha, vigiando-a quando es-
taciona em serviço; mantém-se no seu posto de trabalho quan-
do houver acontecimentos extraordinários que o justifiquem 
e apoia os agentes da polícia na coordenação das operações 
necessárias quando houver acidentes em serviço; pode colabo-
rar na expedição de documentos, transportando-os aos locais 
de destino e entregando-os aos destinatários e colaborar na 
execução de tarefas genéricas, exceptuando as que sejam mani-
festamente típicas de outras áreas ou para as quais não possua 
a necessária qualificação. 

5. Vencimento, direitos e regalias 

O motorista de pesados, 1.º escalão, vence pelo índice 170 
da tabela indiciária, constante do mapa 20 do anexo I da Lei 
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一表二十內所載的170點，並享有公職一般制度規定的權利和福

利。

6. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試（筆試）：50%；

b）專業面試：40%；及

c）履歷分析：10%。

上述a）和b）項所指之甄選方式為淘汰制，每項最高分數為

一百分，應考人所得分數低於五十分者，即被淘汰。

知識考試是評估投考人擔任職務所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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任

特定職務之能力。

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以零分至一百分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於

五十分之投考人，均作被淘汰論。

7. 知識考試範圍

1. 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

2. 一般知識及社會知識；

3. 駕駛重型車輛知識。

投考人在知識考試時可參閱上指內容的法規。

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。

8. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將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，及上載於本局網頁

（http：//industry.macautourism.gov.mo）。

n.º 14/2009, e usufrui dos direitos e regalias previstos no re-
gime geral da função pública. 

6. Método de selecção 

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 (escrita): 50%; 

b) Entrevista profissional: 40%; e 

c) Análise curricular: 10%. 

Os métodos referidos nas alíneas a) e b) deste ponto têm ca-
rácter eliminatório, sendo a valorização máxima de 100 valores 
cada, considerando-se excluídos 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 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 das 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. 

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores. 

7. Programa da prova 

1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China; 

2. Conhecimentos gerais e sociais; 

3. Conhecimentos sobre condução de automóveis pesados. 

Os candidatos podem utilizar na prova de conhecimentos, 
como elemento de consulta, o diploma legal acima referido. 

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

8. Locais de afixação das listas 

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixa-
das 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 disponibilizadas na 
página electrónica destes Serviços (http://industry.macautou-
rism.gov.mo ). 
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9. 適用法例

本開考程序由第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的

規定規範。

10. 注意事項

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所提供的個人

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。

11. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：行政及人力資源管理處處長 Mariana da Rocha Fu

正選委員：首席特級行政技術助理員（職務主管） Luis  

  Manuel Figueiredo Matias

  首席特級行政技術助理員 José António de Assis

候補委員：特級技術輔導員 甘婉明

  特級行政技術助理員 趙寶明

二零一三年八月十三日於旅遊局

代局長 Manuel Gonçalves Pires Júnior

（是項刊登費用為 $7,751.00）

社 會 工 作 局

公 告

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將

本局填補編制外合同技術員職程社會工作範疇第一職階特級

技術員一缺，以文件審查和限制性的方式進行普通晉級開考的

准考人臨時名單張貼於西墳馬路六號社會工作局人力資源科，

以供有關人士於辦公時間內查閱。准考人亦可於本局的網頁

http://www.ias.gov.mo查閱有關臨時名單。開考通告的公告載於

二零一三年八月二十一日第三十四期《澳門特別行政區公報》第

二組內。

根據第23/2011號行政法規第十八條第五款之規定，上述臨

時名單被視為確定名單。

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 

As informações fornecidas pelo candidato servem apenas 
para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão 
processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção 
de Dados Pessoais). 

11. Júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Mariana da Rocha Fu, chefe da Divisão Adminis-
trativa e de Gestão de Recursos Humanos. 

Vogais efectivos: Luis Manuel Figueiredo Matias, assistente 
técnico administrativo especialista principal (chefia funcional); e 

José António de Assis, assistente técnico administrativo es-
pecialista principal.

Vogais suplentes: Kam Un Meng, adjunto-técnico especia-
lista; e 

Chiu Pou Meng, assistente técnico administrativo especialista. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 13 de Agosto de 2013. 

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

(Custo desta publicação $ 7 751,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada 
a lista provisória do candidato admitido ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, área de serviço so-
cial, da carreira de técnico do pessoal contratado além do quadro 
do Instituto de Acção Social, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 34, II Série, de 
21 de Agosto de 2013, na Secção de Recursos Humanos do 
Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, 
durante as horas de expediente, para efeitos de consulta do in-
teressado, podendo também o candidato admitido consultar a 
lista provisória no website do IAS http://www.ias.gov.mo.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011.
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二零一三年八月六日於社會工作局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 江山嬌

正選委員：特級技術員 譚綺薇

候補委員：特級技術員 鄧志偉（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $1,292.00）

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

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（體育管理範疇）五缺。

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。

按照刊登於二零一三年三月二十七日第十三期《澳門特別行

政區公報》第二組內的通告，本局以考核方式進行普通對外入職

開考，以填補下列空缺：

散位合同技術工人職程第一職階技術工人（電工範疇）十八

缺； 

散位合同技術工人職程第一職階技術工人（木工範疇）九

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。

二零一三年八月十五日於體育發展局

代局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,703.00）

Instituto de Acção Social, aos 6 de Agosto de 2013.

O Júri:

Presidente: Kong San Kio, técnica superior assessora.

Vogais efectivos: Tam I Mei, técnica especialista; e

Tang Chi Wai, técnico especialista (pelos SAFP).

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Avisam-se os candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de cinco 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de gestão do 
desporto, da carreira de técnico do quadro de pessoal do Insti-
tuto 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.

Avisam-se os candidatos aos concursos comuns, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento dos 
seguintes lugares do Instituto do Desporto, abertos por avisos 
publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 13, II Série, de 27 de Março de 2013:

Dezoito lugares de operário qualificado, 1.º escalão, área de 
electricista, da carreira de operário qualificado em regime de 
contrato de assalariamento; e 

Nove lugares de operário qualificado, 1.º escalão, área de 
carpinteiro, da carreira de operário qualificado em regime de 
contrato de assalariamento. 

As listas classificativas das provas de conhecimentos dos 
candidatos encontram-se afixadas, para consulta, na Divisão 
Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto (ID), 
sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, Edifício Com-
plementar do Fórum, bloco 1, 4.º andar, Macau, e publicadas 
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 15 de Agosto de 2013.

O Presidente do Instituto, substituto, em substituição, Pun 
Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 703,00)
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GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Ro-
drigues n.os 614A-640, Edifício Long Cheng, 7.º andar, e publi-
cado no website deste Gabinete 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 GAES, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de 
adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjun-
to-técnico dos trabalhadores contratados além do quadro do 
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, 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.

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 15 de Agosto de 
2013.

A Coordenadora do Gabinete, substituta, Sílvia Ribeiro 
Osório Ho.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Aviso

Nos termos da alínea 11) do n.º 1 do artigo 18.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o Conselho da Universidade de Macau, nas suas 
sessões realizadas nos dias 19 de Abril e 25 de Junho de 2013, 
deliberou alterar o Regulamento relativo à Estrutura Orgânica 
da Universidade de Macau. Em conformidade com esta alte-
ração, publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 32, II Série, de 7 de Agosto de 2013, a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas é cindida a partir 
de 1 de Setembro de 2013, constituindo-se, em consequência, a 
Faculdade de Letras e a Faculdade de Ciências Sociais. Assim, 
os actuais cursos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
passam a ser ministrados pela Faculdade de Letras e pela Fa-
culdade de Ciências Sociais, respectivamente, de acordo com o 
indicado na tabela seguinte, continuando a ser aplicável a orga-
nização científico-pedagógica e o plano de estudos dos respec-
tivos cursos.   

Faculdade de Letras
Faculdade de Ciências 

Sociais

Cursos de Doutoramento

Doutoramento em Linguísti-
ca (Chinesa)

Doutoramento em Comuni-
cação

高  等  教  育  輔  助  辦  公  室

公 告

為填補高等教育輔助辦公室編制外合同人員技術輔導員職

程第一職階一等技術輔導員一缺，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》規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考，有關開考通告已張貼在羅理基博士大馬路614A-640號龍成

大廈7樓高等教育輔助辦公室內，並於本辦及行政公職局網頁內

公佈，報考應自緊接有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之

日的第一個工作日起計十天內作出。

二零一三年八月十五日於高等教育輔助辦公室

代主任 何絲雅Sílvia Ribeiro Osório Ho

（是項刊登費用為 $1,057.00）

澳 門 大 學

通 告

澳門大學校董會根據經第14/2006號行政命令核准的《澳門

大學章程》第十八條第一款（十一）項之規定，於二零一三年四月

十九日及二零一三年六月二十五日會議決議修改《澳門大學組織

架構規章》，根據是次修訂社會科學及人文學院將於二零一三年

九月一日起拆分為「人文學院」及「社會科學學院」，有關修改刊

登於二零一三年八月七日第三十二期第二組《澳門特別行政區公

報》內。現有的（社會科學及人文學院課程將如下表拆分至「人

文學院」及「社會科學學院」），而有關課程現時的學術與教學

編排及學習計劃將繼續適用。

人文學院 社會科學學院

博士學位課程

哲學博士（語言學——漢語）

課程

哲學博士（傳播學）課程
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人文學院 社會科學學院

哲學博士（語言學——英語）

課程

哲學博士（經濟學）課程

哲學博士（語言學——葡語）

課程

哲學博士（歷史學）課程

哲學博士（文學——中文）課

程

哲學博士（政治學）課程

哲學博士（文學——英文）課

程

哲學博士（公共行政）課程

哲學博士（文學——葡文）課

程

哲學博士（心理學）課程

哲學博士（哲學及宗教學）課

程

哲學博士（社會學）課程

碩士學位課程

文學碩士學位（漢語語言學）

課程

歐洲事務碩士學位課程

文學碩士學位（中國文學）課

程

公共行政碩士學位課程

文學碩士學位（英語研究）課

程

文學碩士學位（傳播與新媒

體）課程

文學碩士學位（葡萄牙語言及

文化——應用語言學）課程

文學碩士學位（歷史學）課程

文學碩士學位（葡萄牙語言及

文化——歷史和文化研究）課

程

文學碩士學位（國際關係及公

共政策）課程

文學碩士學位（翻譯）課程 社會科學碩士學位（臨床心理

學）課程

社會科學碩士學位（犯罪學）

課程

社會科學碩士學位（經濟學）

課程

學士學位課程

文學士學位（中國語言文學）

課程

文學士學位（歷史學）課程

文學士學位（英語研究）課程 社會科學學士學位（傳播學）

課程

文學士學位（日本研究）課程 社會科學學士學位（經濟學）

課程

文學士學位（葡語研究）課程 社會科學學士學位（政府與公

共行政）課程

社會科學學士學位（心理學）

課程

社會科學學士學位（社會學）

課程

Faculdade de Letras
Faculdade de Ciências 

Sociais

Doutoramento em Linguísti-
ca (Inglesa)

Doutoramento em Economia

Doutoramento em Linguísti-
ca (Portuguesa)

Doutoramento em História

Doutoramento em Estudos 
Literários (Chineses)

Doutoramento em Ciências 
Políticas

Doutoramento em Estudos 
Literários (Ingleses)

Doutoramento em Adminis-
tração Pública

Doutoramento em Estudos 
Literários (Portugueses)

Doutoramento em Psicologia

Doutoramento em Filosofia e 
Estudos Religiosos

Doutoramento em Sociologia

Cursos de Mestrado

Mestrado em Letras (Linguís-
tica Chinesa)

Mestrado em Assuntos Euro-
peus

Mestrado em Letras (Litera-
tura Chinesa)

Mestrado em Administração 
Pública

Mestrado em Letras (Estudos 
Ingleses)

Mestrado em Letras (Comu-
nicação e Novos Media)

Mestrado em Letras (Língua 
e Cultura Portuguesa — Lin-
guística Aplicada)

Mestrado em Letras (Histó-
ria)

Mestrado em Letras (Língua 
e Cultura Portuguesa — Es-
tudos Históricos e Culturais)

Mestrado em Letras (Rela-
ções Internacionais e Políti-
cas Públicas)

Mestrado em Letras (Tradu-
ção)

Mestrado em Ciências Sociais 
(Psicologia Clínica)

Mestrado em Ciências Sociais 
(Criminologia)

Mestrado em Ciências Sociais 
(Economia)

Cursos de Licenciatura

Licenciatura em Letras (Lín-
gua e Literatura Chinesas)

Licenciatura em Letras (His-
tória)

Licenciatura em Letras (Es-
tudos Ingleses)

Licenciatura em Ciências So-
ciais (Comunicação)

Licenciatura em Letras (Es-
tudos Japoneses)

Licenciatura em Ciências So-
ciais (Economia)

Licenciatura em Letras (Es-
tudos Portugueses)

Licenciatura em Ciências So-
ciais (Administração Gover-
namental e Pública)

Licenciatura em Ciências So-
ciais (Psicologia)

Licenciatura em Ciências So-
ciais (Sociologia)
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二零一三年八月十五日於澳門大學   

校長 趙偉

（是項刊登費用為 $3,501.00）

社 會 保 障 基 金

公 告

為填補社會保障基金以編制外合同方式任用的第一職階一

等技術輔導員十缺，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

開考通告正張貼在澳門馬忌士街2至6號社會保障基金一樓行政

暨財政處內，並於本基金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。

二零一三年八月十五日於社會保障基金

行政管理委員會代主席 陳寶雲

（是項刊登費用為 $1,057.00）

澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

公 告

澳門特別行政區政府透過澳門格蘭披治大賽車委員會公開

宣佈，根據社會文化司司長於二零一三年八月十三日作出的批

示，現就以總額承投制度的工程“拆卸澳門格蘭披治賽車大樓

工程”的判給作公開招標。

1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：格蘭披治賽車大樓。

4. 承投工程目的：拆卸現有大樓，包括地基牆、地面、一樓、

屋面及保護牆的鋼筋混凝土結構、磚牆、玻璃、裝飾及設備，拆

Universidade de Macau, aos 15 de Agosto de 2013.   

O Reitor, Zhao, Wei.

(Custo desta publicação $ 3 501,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira do Fundo de Segurança Social, sita 
na Rua de Eduardo Marques, n.os 2-6, 1.º andar, em Macau, e 
publicado na internet do Fundo e dos SAFP, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado ao pessoal do Fundo de Segurança Social, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
para o preenchimento de dez lugares de adjunto-técnico de 
1.ª classe, 1.º escalão, providos em regime de contrato além do 
quadro do Fundo de Segurança Social, 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.

Fundo de Segurança Social, aos 15 de Agosto de 2013.

A Presidente, substituta, do Conselho de Administração, 
Chan Pou Wan.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

Anúncio

A Região Administrativa Especial de Macau faz público 
que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Agosto de 2013, 
foi autorizado o procedimento administrativo para adjudicação 
da empreitada designada «Obras de demolições no Edifício do 
Grande Prémio de Macau».

1. Entidade que põe a obra a concurso: Comissão do Grande 
Prémio de Macau.

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Local de execução da obra: Edifício do Grande Prémio de 
Macau.

4. Objecto da empreitada: trabalhos de demolição do edifício 
existente em paredes de fundação, r/c, 1.º andar e terraço e pla-
tibandas, em estrutura de betão armado, paredes de alvenaria 
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卸和運輸由停車場至水塘的金屬行人天橋結構，包括保護及安

全措施及指示牌，以便規劃交通。

5. 最長施工期：自委託後30日，包括啟動的期間。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90日，由公開開標儀式結

束後起計，並可根據本招標方案的規定延長。

7. 承投類型：以總額承投。

8. 臨時保證金：澳門幣伍拾萬元正（$500,000.00），可以以

現金或保付支票交付旅遊局財政處，以法定銀行擔保或保險擔

保提供，並註明收款人為“澳門格蘭披治大賽車委員會”及用

途。

9. 確定保證金：判給總價百分之五及每次付款予投標人時將

扣除5%作為合同擔保以加強確定保證金。

10. 底價：不設底價。

11. 接納條件：投標人必須具有土地工務運輸局的施工註冊

登記。

12. 延期：倘若因不可抗力之原因，導致公共部門停止辦公，

則原定的講解會、截標日期及開標日期順延至緊接的第一個工作

日。

13. 交標地點、日期及時間：直至二零一三年九月十二日下午

五時四十五分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽

車大樓一樓澳門格蘭披治大賽車委員會。

14. 講解會：於二零一三年八月二十七日上午十時，於澳門友

誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一樓澳門格蘭披治大賽

車委員會104室舉辦之講解會。

15.  開標地點、日期及時間：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

日期及時間：二零一三年九月十三日上午十時。

開標時，投標人應出席以提交倘有的異議或解釋標書文件

內可能出現之疑問。

16. 投標書的評核標準及其所佔的比重﹕

a）價格50%； 

b）工期15%；

e envidraçados e acabamentos e instalações, desmontagem e 
transporte do passadiço de peões do parque de estacionamen-
to e reservatório em estrutura metálica, incluindo protecções e 
contenções de segurança e sinalizações para ordenamento de 
tráfego.

5. Prazo máximo de execução: 30 dias após a consignação, 
contando com o período de mobilização.

6. Prazo de validade das propostas: 90 dias, a contar do acto 
público do concurso. 

7. Tipo de empreitada: por preço global.

8. Caução provisória: $ 500 000,00 (quinhentas mil patacas), 
podendo ser prestada por depósito de numerário ou em che-
que visado a entregar na Divisão Financeira da Direcção dos 
Serviços de Turismo, por garantia bancária ou seguro-caução 
aprovados nos termos legais, à ordem da Comissão do Grande 
Prémio de Macau, devendo ser especificado o fim a que se des-
tina.

9. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

10. Valor da obra: sem preço base.

11. Condições de admissão: entidades inscritas na Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes na moda-
lidade de execução de obras.

12. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços pú-
blicos por motivo de força maior, a sessão de esclarecimento, 
o termo de entrega das propostas e a abertura das propostas 
serão adiados para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, 
à mesma hora.

13. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Co-
missão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Aveni-
da da Amizade n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, 
até às 17,45 horas do dia 12 de Setembro.

14. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá lu-
gar às 10,00 horas do dia 27 de Agosto, na Comissão do Gran-
de Prémio de Macau, sita em Macau, na Avenida da Amiza-
de n.º 207, Edifício do Grande Prémio, 1.º andar, sala 104.

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

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau;

Dia e hora: 13 de Setembro,  pelas 10,00 horas.

Os concorrentes deverão fazer-se representar no acto públi-
co de abertura das propostas para apresentação de eventuais 
reclamações e/ou esclarecimento de dúvidas acerca da docu-
mentação integrante da proposta.

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

a) Preço: 50%; 

b) Prazo de execução: 15%;
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c）施工計劃10%；

i 詳細度、說明、連貫性及關鍵的工作程序3%；

ii 人力資源及建議方法的合適性7%；

d）同類型之施工經驗15%；

i 曾實施同類型、其金額及規模相等或超過現招標的工程，

連同公共工程主發出之質量驗收證明10%；

ii 同類型私人或公共工程的經驗5%；

e）設備10%。

計算之方式根據招標方案內第10條之說明。

17. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓一樓澳

門格蘭披治大賽車委員會。

時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦公

時間內。

價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）。

二零一三年八月十六日於澳門格蘭披治大賽車委員會

代協調員 朱妙麗

（是項刊登費用為 $4,215.00）

土 地 工 務 運 輸 局

名 單

土地工務運輸局為填補編制外合同人員第一職階一等技術

輔導員一缺，經於二零一三年六月五日第二十三期《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的普通

晉級開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

黃偉賢 ............................................................................. 79.50

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，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一三年八月八日運輸工務司司長的批示確認）

c) Plano de trabalhos: 10%:

i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho críti-
co das tarefas: 3%;

ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos: 7%.

d) Experiência em obras semelhantes: 15%:

i. Obras executadas deste tipo, de valor e dimensão igual ou 
superior, com comprovativos de recepção e de qualidade pelos 
donos de obras públicas:  10%;

ii. Currículo de obras públicas e privadas desta natureza: 5%.

e) Equipamentos: 10%.

O cálculo está descrito no artigo 10.º do programa do con-
curso.

17. Local, data, horário e preço para a obtenção da cópia e 
exame do processo do concurso: 

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau;

Data e horário: dias úteis, a contar da data de publicação do 
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

Preço: $ 500,00 (quinhentas patacas). 

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 16 de Agosto de 
2013.

A Coordenadora, substituta, Chu Miu Lai.

(Custo desta publicação $ 4 215,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contra-
tado além do quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 23, II Série, de 5 de Junho de 2013:

Candidato aprovado: valores

Wong Wai Yin  .................................................................... 79,50 

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 para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Transportes e Obras  Públicas, de 8 de Agosto de 2013).
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二零一三年八月二日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：土地工務運輸局一等高級技術員 何耀榮

正選委員：土地工務運輸局一等技術員 李翠儀

  教育暨青年局一等技術員 鄺偉樂

（是項刊登費用為 $1,468.00）

公 告

土地工務運輸局為填補合同人員以下空缺，經於二零一三年

五月二十九日第二十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以

考核方式進行普通對外入職開考的通告。現根據第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的

規定，確定名單已張貼於馬交石炮台馬路33號本局13樓行政暨

財政廳，並上載到本局網頁（http://www.dssopt.gov.mo）以供查

閱：

一、第一職階勤雜人員（雜役範疇）八缺；

二、第一職階二等行政技術助理員（一般行政技術輔助範

疇）七缺。

二零一三年八月十三日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $1,057.00）

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

公 告

地圖繪製暨地籍局為填補編制外合同人員之第一職階一等

行政技術助理員一缺及第一職階首席行政技術助理員一缺，分

別經二零一三年七月十七日第二十九期及七月二十四日第三十期

《澳門特別行政區公報》第二組，刊登以審查文件方式進行限制

性普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 2 de Agosto de 2013.

O Júri:

Presidente: Ho Iu Veng, técnico superior de 1.ª classe da 
DSSOPT. 

Vogais efectivos: Lee Choi U, técnica de 1.ª classe da DSSOPT; e

Kuong Wai Lok Domingos Savio, técnico de 1.ª classe da 
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontram afixadas, para consulta, no De-
partamento 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, e disponibilizada no website 
desta Direcção dos Serviços (http://www.dssopt.gov.mo), as lis-
tas definitivas dos candidatos admitidos aos concursos comuns, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento das seguintes vagas, em regime de contrato da Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), 
aberto por avisos publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 29 de Maio 
de 2013:

1. Oito vagas de auxiliar, 1.º escalão, área de servente;

2. Sete vagas de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 
1.º escalão, área de apoio técnico-administrativo geral.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 13 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontram afixadas, na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Cartografia 
e Cadastro, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício 
CEM, 6.º andar, e publicadas no website da DSCC, as listas 
provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados, para o preenchimento de um 
lugar de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º esca-
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的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，將有關投考

人臨時名單張貼於馬交石炮台馬路三十二至三十六號澳門電力

公司大樓六字樓行政暨財政處，並於本局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一三年八月九日於地圖繪製暨地籍局

代局長 雅永健

（是項刊登費用為 $1,263.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

海事及水務局為填補編制外合同人員第一職階二等技術員

（電子範疇）二缺，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》第二組副刊內刊登以考核方式進行普通對外

入職開考的通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規定，投考人專業面

試名單已張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳 /行政處/人

事科，並上載到本局網頁（www.marine.gov.mo）以供查閱。

二零一三年八月十五日於海事及水務局

代局長 黃錦輝

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為填補海事及水務局人員編制內海事人員職程第一職階首

席海事人員兩缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》

及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

的規定，以考核及有限制方式進行普通晉級開考，有關開考通告

正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科內，

lão, e um lugar de assistente técnico administrativo principal, 
1.º escalão, do pessoal contratado além do quadro da Direcção 
dos Serviços de Cartografia e Cadastro, cujos anúncios de 
abertura foram publicados nos Boletins Oficiais da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.os 29 e 30, II Série, de 17 e 24 
de Julho de 2013, respectivamente.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defi-
nitivas, ao abrigo do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regula-
mento administrativo.

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 9 de 
Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Vicente Luís Gracias.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncios

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada, para 
consulta, no Departamento de Administração e Finanças/ 
/Divisão Administrativa/Secção de Pessoal, sito na Calçada da 
Barra, Quartel dos Mouros e disponibilizada no website desta 
Direcção (www.marine.gov.mo), a lista dos candidatos para a 
entrevista profissional do concurso comum, de ingresso exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de dois luga-
res de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de electrónica, em 
regime de contrato além do quadro da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água, cujo aviso de abertura foi 
publicado no Suplemento do Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro 
de 2013.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 15 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Vong Kam Fai.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicado no website desta Direcção e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores desta Direcção, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de dois lugares de pessoal marítimo princi-
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並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自緊接有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日起計二十天內

作出。

二零一三年八月十五日於海事及水務局

代局長 黃錦輝

（是項刊登費用為 $950.00）

海事及水務局為填補編制外合同人員第一職階三等海事人

員三十八缺，經於二零一三年六月二十六日第二十六期《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《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第十八條第三款的規定，臨時名單已張貼在萬里長

城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科，並上載到本局網頁

（www.marine.gov.mo）以供查閱。

二零一三年八月十五日於海事及水務局

代局長 黃錦輝

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補海事及水務局以編制外合同任用的行政技術助理員

職程第一職階首席行政技術助理員兩缺，現根據第14/2009號法

律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考，有關開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行

政及財政廳/行政處/人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公

佈，報考應自緊接有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日

的第一個工作日起計十天內作出。

二零一三年八月十五日於海事及水務局

代局長 黃錦輝

（是項刊登費用為 $950.00）

pal, 1.º escalão, da carreira de pessoal marítimo do quadro de 
pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, com vinte dias de prazo para a apresentação de candida-
turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 15 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços substituto, Vong Kam Fai.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Torna-se público que, ao abrigo 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», se encontra afixada, para consulta, 
no Departamento de Administração e Finanças/Divisão Admi-
nistrativa/Secção de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel 
dos Mouros, e disponibilizada no website desta Direcção (www.
marine.gov.mo), a lista provisória dos candidatos admitidos do 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de trinta e oito lugares de pessoal marí-
timo de 3.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, 
de 26 de Junho de 2013.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 15 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Vong Kam Fai.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicado no website desta Direcção e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado aos trabalhadores desta Direcção, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento 
de dois lugares de assistente técnico administrativo principal, 
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, 
providos em regime de contrato além do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 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.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 15 de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Vong Kam Fai.

(Custo desta publicação $ 950,00)
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通 告

第83/DIR/2013號批示

本人根據第14/2013號行政法規第六條第二款、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、授予副局長黃錦輝以下權限：

（一） 依法發出告示及航海通告；

（二） 根據適用法律及法規的規定，依法批准由海事及水務

局發出的船舶各類證書的續期；

（三） 在因氣象條件而導致海上交通出現危險之情況下，禁

止或中止船舶出海、乘客登船，以及貨物裝卸；

（四） 為確保船舶及其運載之人及貨物之安全，公布可能

對航行、港章、捕魚或公共衛生造成損害之一切事實，並建議適

當之措施；

（五） 為確保船舶及其運載之人及貨物之安全，登船檢查

並禁止不具最基本安全條件之船舶離港；

（六） 如海難對人命安全構成嚴重危險時，徵用屬澳門特別

行政區之船舶、有關人員及物資；

（七） 如海難對人命安全構成嚴重危險時，向衛生當局通

報；

（八） 如海難對人命安全構成嚴重危險時，使用停泊在港

口內且在澳門特別行政區登記之船舶所能提供之一切資源；

（九）在發現沖上澳門特別行政區海灘或岸邊之屍體時，告

知檢察院；

（十） 鑑於澳門港口之安全條件，指明船舶可停泊之地點，

並確定何類船舶應採用下列停泊方式：

（1）錨泊；

（2）雙錨泊（繫泊）；

（3）在一個浮標上繫泊；

（4）使用船錨或浮標作船頭及船尾繫泊。

Avisos

Despacho n.º 83/DIR/2013

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2013, do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, dos artigos 
22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, deter-
mino:

1. É delegada no subdirector, Vong Kam Fai, a competência 
para: 

1) Emitir editais e avisos à navegação, em conformidade com 
a lei;

2) Autorizar a renovação de certificados emitidos pela Direc-
ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, de acordo 
com as disposições legais e regulamentares aplicáveis;

3) Não permitir ou interromper a saída para o mar das em-
barcações, bem como o embarque e condução de passageiros 
e de carga de terra para bordo e vice-versa, sempre que haja 
perigo para o tráfego marítimo devido às condições meteoroló-
gicas, para a salvaguarda da segurança das embarcações e das 
pessoas e cargas nelas embarcadas;

4) Divulgar o aparecimento de todos os factos dos quais pos-
sa resultar prejuízo para a navegação, regime de portos, pesca 
ou saúde pública, e propor as medidas adequadas, para a sal-
vaguarda da segurança das embarcações e das pessoas e cargas 
nelas embarcadas;

5) Visitar, quando necessário, as embarcações para verifica-
ção e impedir a saída daquelas que não possuam as condições 
mínimas de segurança, para a salvaguarda da segurança das 
embarcações e das pessoas e cargas nelas embarcadas;

6) Requisitar, se necessário, as embarcações pertencentes à 
Região Administrativa Especial de Macau, bem como o res-
pectivo pessoal e material, no caso de sinistros marítimos que 
ponham em grave perigo vidas humanas;

7) Participar os sinistros marítimos que ponham em grave 
perigo vidas humanas à autoridade sanitária;

8) Utilizar todos os recursos que possam fornecer as em-
barcações registadas na Região Administrativa Especial de 
Macau, surtas nos portos, no caso de sinistros marítimos que 
ponham em grave perigo vidas humanas;

9) Participar ao Ministério Público o aparecimento de cadá-
veres arrojados às praias e às costas da Região Administrativa 
Especial de Macau;

10) Especificar os locais onde as embarcações podem es-
tacionar, atendendo às condições de segurança dos portos de 
Macau, e determinar quais as que devem:

(1) Fundear com ferro;

(2) Fundear com dois ferros (amarrar);

(3) Amarrar a uma bóia;

(4) Amarrar de proa e popa, utilizando ferros ou bóias.
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（十一）訂定上項所指浮標之位置、形狀、塗漆及配套設

備；

（十二）根據法例的規定，批准假期計劃表和對更改假期之

申請作出決定；

（十三）根據法例的規定，准許人員享受年假和依法決定海

事及水務局人員的缺勤屬合理或不合理；

（十四）認可工作表現評核，但主管人員除外；

（十五）簽署有關日常管理工作之通告、公告及其他文件，

批閱簽署日常事務程序所需之文件；

（十六）簽署組成卷宗及執行決定所需的文件。

二、授予海事活動廳廳長郭光華簽署該廳職責範圍內組成

卷宗及執行決定所需的文件的權限。

三、授予船舶及船員廳廳長李榮勝以下權限：

（一）簽署十一月二十九日第90/99/M號法令核准的《海事

活動規章》第七十六條第一款所指之聲明；

（二）處理十一月二十九日第90/99/M號法令核准的《海事

活動規章》第二條a）項所指之結關單；

（三）簽發船舶的建造及維修活動准照；

（四）簽署該廳職責範圍內組成卷宗及執行決定所需的文

件。

四、授予港口管理廳廳長葉華雄以下權限：

（一）監察十一月二十九日第90/99/M號法令核准的《海事活

動規章》第二條c）項所指之船舶進出活動；

（二）簽署該廳職責範圍內組成卷宗及執行決定所需的文

件。

五、授予水資源管理廳廳長黃文濤簽署該廳職責範圍內組

成卷宗及執行決定所需的文件的權限。

六、授予行政及財政廳廳長鄧應銓以下權限：

（一）簽署海事及水務局人員的衛生護理證、報到憑證、薪

11) Estabelecer a localização, forma, pintura e acessórios 
das bóias referidas na alínea anterior;

12) Aprovar os mapas de férias e decidir sobre os pedidos de 
alteração de férias, nos termos legais;

13) Autorizar o gozo de férias, justificar e injustificar as fal-
tas do pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos Maríti-
mos e de Água, nos termos legais;

14) Homologar a avaliação do desempenho, com excepção 
da relativa ao pessoal de chefia;

15) Assinar avisos, anúncios, extractos de despachos e outros 
documentos relativos a actos de gestão corrente, visar e assinar 
documentos que careçam de tal tramitação;

16) Assinar o expediente necessário à mera instrução de 
processos e à execução de decisões.

2. É delegada no chefe do Departamento de Actividades Ma-
rítimas, Kuok Kuong Wa, a competência para assinar, no âmbi-
to das atribuições do Departamento, o expediente necessário à 
mera instrução de processos e à execução de decisões.

3. É delegada no chefe do Departamento de Embarcações e 
Tripulantes, Lei Veng Seng, a competência para:

1) Assinar a declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 76.º 
do Regulamento das Actividades Marítimas, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 90/99/M, de 29 de Novembro;

2) Efectuar o desembaraço das embarcações referido a alí-
nea a) do artigo 2.º do Regulamento das Actividades Marítimas, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/99/M, de 29 de Novembro;

3) Autorizar o licenciamento das actividades de construção e 
reparação naval;

4) Assinar, no âmbito das atribuições do Departamento, o 
expediente necessário à mera instrução de processos e à execu-
ção de decisões.

4. É delegada no chefe do Departamento de Gestão Portuá-
ria, Ip Va Hung, a competência para:

1) Fiscalizar o movimento de entrada e saída de embarcações 
a que se refere a alínea c) do artigo 2.º do Regulamento das Ac-
tividades Marítimas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/99/M, de 
29 de Novembro;

2) Assinar, no âmbito das atribuições do Departamento, o 
expediente necessário à mera instrução de processos e à execu-
ção de decisões.

5. É delegada no chefe do Departamento de Gestão de Re-
cursos Hídricos, Wong Man Tou, a competência para assinar, 
no âmbito das atribuições do Departamento, o expediente  
necessário à mera instrução de processos e à execução de deci-
sões.

6. É delegada no chefe do Departamento de Administração 
e Finanças, Tang Ieng Chun, a competência para:

1) Assinar os cartões de acesso a cuidados de saúde, as guias 
de apresentação, as declarações de vencimento, as declarações 
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酬證明、在職證明、個人資料記錄以及海事及水務局人員缺席學

校活動合理解釋的聲明；

（二）簽署該廳職責範圍內組成卷宗及執行決定所需的文

件。

七、授予政府船塢廠長曹賜德簽署政府船塢職責範圍內組

成卷宗及執行決定所需的文件的權限。

八、授予海事博物館館長胡柱鵬簽署海事博物館職責範圍

內組成卷宗及執行決定所需的文件的權限。

九、授予航海學校校長黃超法簽署航海學校職責範圍內組

成卷宗及執行決定所需的文件的權限。

十、簽署文件的授權，在任何情況下均不包括致行政長官和

各司長辦公室、立法會、檢察長和終審法院院長辦公室、廉政公

署、審計署和澳門特別行政區以外的實體。

十一、本授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

十二、對行使現授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

十三、自二零一三年七月十八日至本批示公佈之日，上述各人

在現授予的權限範圍內所作的行為，均予以追認。

十四、本批示自公佈翌日起生效。

二零一三年七月十八日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $5,914.00）

第84/DIR/2013號批示

本人根據第14/2013號行政法規第六條第二款、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，

以及行使第63/2009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、轉授予副局長黃錦輝以下權限：

（一）簽署任用書；

de serviço e os registos biográficos bem como as declarações 
para justificação de faltas a actividades escolares do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água;

2) Assinar, no âmbito das atribuições do Departamento, o 
expediente necessário à mera instrução de processos e à execu-
ção de decisões.

7. É delegada no director das Oficinas Navais, Chou Chi 
Tak, a competência para assinar, no âmbito das atribuições das 
Oficinas Navais, o expediente necessário à mera instrução de 
processos e à execução de decisões.

8. É delegada no director do Museu Marítimo, Wu Chu 
Pang, a competência para assinar, no âmbito das atribuições do 
Museu Marítimo, o expediente necessário à mera instrução de 
processos e à execução de decisões.

9. É delegada no director da Escola de Pilotagem, Wong 
Chio Fat, a competência para assinar, no âmbito das atribui-
ções da Escola de Pilotagem, o expediente necessário à mera 
instrução de processos e à execução de decisões.

10. A delegação de assinatura não abrange o expediente que 
deva ser dirigido aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos 
Secretários, à Assembleia Legislativa, aos Gabinetes do Procu-
rador e do Tribunal de Última Instância, ao Comissariado con-
tra a Corrupção, ao Comissariado de Auditoria e a entidades 
exteriores à Região Administrativa Especial de Macau.

11. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

12. Dos actos praticados no uso dos poderes delegados aqui 
conferidos, cabe recurso hierárquico necessário.

13. São ratificados todos os actos praticados pelo pessoal 
supra identificado, no âmbito da presente delegação de com-
petências, desde 18 de Julho de 2013 a data da publicação do 
presente despacho. 

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

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 18 de Julho de 2013.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 5 914,00 )

Despacho n.º 84/DIR/2013

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2013, do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, dos artigos 
22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e usan-
do da faculdade conferida pelo n.º 2 do Despacho do Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas n.º 63/2009, determino:

1. É subdelegada no subdirector, Vong Kam Fai, a competên-
cia para:

1) Assinar os diplomas de provimento;
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（二）授予職權並接受名譽承諾；

（三）根據現行法例，准許特別假期及短期無薪假，以及就

因個人理由或工作需要而移轉假期作出決定；

（四）經法理前提之審查後，批准臨時委任、續任，以及將

臨時委任或定期委任轉為確定委任；

（五）批准編制內人員、編制外合同及散位合同制度人員在

職程職級內的職階變更；

（六）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（七）按照法律規定，批准將十二月二十一日第87/89/M號法

令核准的《澳門公共行政工作人員通則》及第2/2011號法律規定

的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公務人員公積

金制度》規定的供款時間獎金發放予有關人員；

（八）根據法例的規定，准許免職及解除編制外合同、散位

合同及個人勞動合同；

（九）以澳門特別行政區的名義，簽訂所有與海事及水務局

人員有關的編制外合同、散位合同及個人勞動合同；

（十）在法定範圍內批准超時工作，但等同廳級的從屬機構

的工作人員所提供者除外；

（十一）批准海事及水務局人員參加在澳門特別行政區舉辦

的會議、研討會、座談會、專題講座及其他同類活動，但等同廳

級的從屬機構的工作人員除外；

（十二）根據法例的規定，批准海事及水務局人員到香港特

別行政區及內地公幹，但以該等人員有權收取一天日津貼的公幹

情況為限；

（十三）批准返還與擔保承諾或執行與澳門特別行政區簽訂

合同無關的文件；

（十四）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保，但屬

等同廳級的從屬機構者除外；

（十五）批准作出登錄於澳門特別行政區預算開支表第

二十七章第一組中，關於海事及水務局執行工程和取得資產的開

支，以$50,000.00（澳門幣伍萬元）為限，倘獲豁免諮詢及/或訂

2) Conferir posse e receber a prestação do compromisso de 
honra;

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

4) Autorizar a nomeação provisória, a recondução e conver-
ter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 
definitivas, verificados os pressupostos legais;

5) Autorizar a mudança de escalão nas categorias das car-
reiras de pessoal dos quadros e do pessoal contratado além do 
quadro e em regime de assalariamento;

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

7) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e dos 
subsídios previstos no ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e na Lei n.º 2/2011, e a atribui-
ção do prémio de tempo de contribuição previsto no Regime 
de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, esta-
belecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo pessoal, nos termos 
legais;

8) Conceder a exoneração e rescisão de contratos além do 
quadro, de assalariamento e individual de trabalho, nos termos 
legais;

9) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial 
de Macau, em todos os contratos além do quadro, de assalaria-
mento e individual de trabalho relativos a pessoal da Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água;

10) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias até ao limite previsto na lei, com excepção do 
prestado pelo pessoal a exercer funções nos organismos depen-
dentes equiparados a departamentos;

11) Autorizar a participação do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau, com excepção do pessoal a exercer funções nos orga-
nismos dependentes equiparados a departamentos;

12) Determinar deslocações do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água à Região Adminis-
trativa Especial de Hong Kong e ao Interior da China, de que 
resulte direito à percepção de ajudas de custo diárias por um 
dia, nos termos legais;

13) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou execução de con-
tratos com a Região Administrativa Especial de Macau;

14) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas, com excepção do respeitante aos organis-
mos dependentes equiparados a departamentos;

15) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisi-
ção de bens inscritos na divisão 01 no capítulo 27 da tabela de 
despesas do Orçamento da Região Administrativa Especial de 
Macau relativo à Direcção dos Serviços de Assuntos Maríti-
mos e de Água, até ao montante de 50 000 patacas, sendo este 
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立書面合同，有關金額的上限減半；批准作出登錄於同一組中，

關於海事及水務局取得勞務的開支，以$15,000.00（澳門幣壹萬

伍仟元）為限；

（十六）簽署屬海事及水務局職責範圍內致澳門特別行政區

各實體及機構的文件，但屬等同廳級的從屬機構者除外；

（十七）批准金額不超過$5,000.00（澳門幣伍仟元）的交際

費。

二、轉授予海事活動廳廳長郭光華按照法律規定批准該廳

工作人員提供輪值工作的權限。

三、轉授予船舶及船員廳廳長李榮勝按照法律規定批准該

廳工作人員提供輪值工作的權限。

四、轉授予港口管理廳廳長葉華雄按照法律規定批准該廳

工作人員提供輪值工作的權限。

五、轉授予水資源管理廳廳長黃文濤按照法律規定批准該

廳工作人員提供輪值工作的權限。

六、轉授予行政及財政廳廳長鄧應銓以下權限：

（一）簽署計算和結算海事及水務局人員服務時間的證明文

件；

（二）批准海事及水務局人員及其家屬前往衛生局範圍內運

作的健康檢查委員會作檢查。

七、轉授予政府船塢廠長曹賜德以下權限：

（一）批准政府船塢的人員以超時或輪值制度按法律訂定之

限度提供服務；

（二）批准政府船塢的人員參加在澳門特別行政區舉辦，費

用不超過$1,000.00（澳門幣壹仟元）的會議、研討會、座談會、

專題講座及其他同類活動；

（三）批准作出登錄於澳門特別行政區預算開支表第二十七

章第四組中，關於政府船塢執行工程和取得資產及勞務的開支，

但以$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元）為限；

（四）批准為政府船塢的人員、物料、設備、不動產及車輛投

保；

valor reduzido a metade quando seja dispensada a realização 
de consulta e/ou a celebração de contrato escrito, bem como as 
despesas com aquisição de serviços inscritas na mesma divisão, 
até ao montante de 15 000 patacas; 

16) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau, no âmbito das 
atribuições da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e 
de Água com excepção dos respeitantes aos organismos depen-
dentes equiparados a departamentos;

17) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
5 000 patacas.

2. É subdelegada no chefe do Departamento de Actividades 
Marítimas, Kuok Kuong Wa, a competência para autorizar a 
prestação de serviço por turnos, nos termos legais, do pessoal 
do respectivo departamento.

3. É subdelegada no chefe do Departamento de Embarcações 
e Tripulantes, Lei Veng Seng, a competência para autorizar a 
prestação de serviço por turnos, nos termos legais, do pessoal 
do respectivo departamento.

4. É subdelegada no chefe do Departamento de Gestão Por-
tuária, Ip Va Hung, a competência para autorizar a prestação 
de serviço por turnos, nos termos legais, do pessoal do respec-
tivo departamento.

5. É subdelegada no chefe do Departamento de Gestão de 
Recursos Hídricos, Wong Man Tou, a competência para auto-
rizar a prestação de serviço por turnos, nos termos legais, do 
pessoal do respectivo departamento.

6. É subdelegada no chefe do Departamento de Administra-
ção e Finanças, Tang Ieng Chun, a competência para:

1) Assinar as certidões de contagem e liquidação do tempo 
de serviço prestado pelo pessoal da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água;

2) Autorizar a apresentação do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e seus familiares 
às Juntas de Saúde, que funcionam no âmbito dos Serviços de 
Saúde.

7. É subdelegada no director das Oficinas Navais, Chou Chi 
Tak, a competência para:

1) Autorizar a prestação de serviço por turnos ou em regime 
de horas extraordinárias até ao limite previsto na lei, do pes-
soal afecto às Oficinas Navais;

2) Autorizar a participação do pessoal afecto às Oficinas 
Navais em congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras 
actividades semelhantes, quando realizados na Região Admi-
nistrativa Especial de Macau e quando o custo da respectiva 
participação não exceda 1 000 patacas;

3) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços, inscritas na divisão 04 no capítulo 27 da 
tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa 
Especial de Macau relativo às Oficinas Navais, até ao montante 
de 15 000 patacas;

4) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas, relativamente às Oficinas Navais;
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（五）准許簽發存檔於政府船塢的文件之證明，但法律另有

規定者除外；

（六）簽署屬政府船塢職責範圍內致澳門特別行政區各實體

及機構的文件。

八、轉授予海事博物館館長胡柱鵬以下權限：

（一）批准海事博物館的人員以超時或輪值制度按法律訂定

之限度提供服務；

（二）批准海事博物館的人員參加在澳門特別行政區舉辦，

費用不超過$1,000.00（澳門幣壹仟元）的會議、研討會、座談

會、專題講座及其他同類活動；

（三）批准為海事博物館的人員、物料及設備、不動產及車

輛投保；

（四）批准作出登錄於澳門特別行政區預算開支表第二十七

章第二組中，關於海事博物館執行工程和取得資產及勞務的開

支，但以$10,000.00（澳門幣壹萬元）為限；

（五）准許簽發存檔於海事博物館的文件之證明，但法律另

有規定者除外；

（六）簽署屬海事博物館職責範圍內致澳門特別行政區各實

體及機構的文件。

九、轉授予航海學校校長黃超法以下權限：

（一）批准航海學校的人員以超時或輪值制度按法律訂定之

限度提供服務；

（二）批准航海學校的人員參加在澳門特別行政區舉辦，費

用不超過$1,000.00（澳門幣壹仟元）的會議、研討會、座談會、

專題講座及其他同類活動；

（三）批准為航海學校的人員、物料及設備、不動產及車輛

投保；

（四）批准作出登錄於澳門特別行政區預算開支表第二十七

章第三組中，關於航海學校執行工程和取得資產及勞務的開支，

但以$10,000.00（澳門幣壹萬元）為限；

（五）准許簽發存檔於航海學校的文件之證明，但法律另有

規定者除外；

（六）簽署屬航海學校職責範圍內致澳門特別行政區各實體

及機構的文件。

5) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados nas Oficinas Navais, com exclusão dos excepcionados 
por lei;

6) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau, no âmbito das 
atribuições das Oficinas Navais.

8. É subdelegada no director do Museu Marítimo, Wu Chu 
Pang, a competência para:

1) Autorizar a prestação de serviço por turnos ou em regime 
de horas extraordinárias até ao limite previsto na lei, do pes-
soal afecto ao Museu Marítimo;

2) Autorizar a participação do pessoal afecto ao Museu Ma-
rítimo em congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras 
actividades semelhantes, quando realizados na Região Admi-
nistrativa Especial de Macau e quando o custo da respectiva 
participação não exceda 1 000 patacas;

3) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas, relativamente ao Museu Marítimo;

4) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços, inscritas na divisão 02 no capítulo 27 da ta-
bela de despesas do Orçamento da Região Administrativa Es-
pecial de Macau relativo ao Museu Marítimo, até ao montante 
de 10 000 patacas;

5) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no Museu Marítimo, com exclusão dos excepcionados 
por lei;

6) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau, no âmbito das 
atribuições do Museu Marítimo.

9. É subdelegada no director da Escola de Pilotagem, Wong 
Chio Fat, a competência para:

1) Autorizar a prestação de serviço por turnos ou em regime 
de horas extraordinárias até ao limite previsto na lei, do pes-
soal afecto a Escola de Pilotagem;

2) Autorizar a participação do pessoal afecto a Escola de 
Pilotagem em congressos, seminários, colóquios, jornadas e 
outras actividades semelhantes, quando realizados na Região 
Administrativa Especial de Macau e quando o custo da respec-
tiva participação não exceda 1 000 patacas;

3) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas, relativamente à Escola de Pilotagem;

4) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços, inscritas na divisão 03 no capítulo 27 da ta-
bela de despesas do orçamento geral da Região Administrativa 
Especial de Macau relativo à Escola de Pilotagem, até ao mon-
tante de 10 000 patacas;

5) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados na Escola de Pilotagem, com exclusão dos excepcionados 
por lei;

6) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau, no âmbito das 
atribuições da Escola de Pilotagem.
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十、簽署文件的轉授權，在任何情況下均不包括致行政長官

和各司長辦公室、立法會、檢察長和終審法院院長辦公室、廉政

公署、審計署和澳門特別行政區以外的實體。

十一、本轉授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

十二、對行使現轉授權限而作出的行為，得提起必要訴願。

十三、自二零一三年七月十八日至本批示公佈之日，上述各人

在轉授予的權限範圍內所作的行為，均予以追認。

十四、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七月三十一日批示確認）

二零一三年七月十八日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $8,054.00）

郵 政 局

公 告

為填補郵政局個人勞動合同行政技術助理員職程第一職階

一等行政技術助理員兩缺，經二零一三年七月二十四日第三十期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，准考

人臨時名單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。

二零一三年八月十三日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,057.00）

10. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser dirigido aos Gabinetes do Chefe do Executivo e 
dos Secretários, à Assembleia Legislativa, aos Gabinetes do 
Procurador e do Tribunal de Última Instância, ao Comissaria-
do contra a Corrupção, ao Comissariado de Auditoria e a enti-
dades exteriores à Região Administrativa Especial de Macau.

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

12. Dos actos praticados no uso dos poderes subdelegados 
aqui conferidos, cabe recurso hierárquico necessário.

13. São ratificados todos os actos praticados pelo pessoal su-
pra identificado, no âmbito da presente subdelegação de com-
petências, desde 18 de Julho de 2013 a data da publicação do 
presente despacho. 

14. 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 31 de Julho de 2013).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 18 de Julho de 2013.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 8 054,00 )

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos 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», se encontra afixado, no 2.º andar 
do edifício-sede da Direcção dos Serviços de Correios, sito no 
Largo do Senado, em Macau, e publicada na página electróni-
ca da Direcção dos Serviços de Correios, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de dois lugares de assistente 
técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
assistente técnico administrativo em regime de contrato indi-
vidual de trabalho da Direcção dos Serviços de Correios, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, 
de 24 de Julho de 2013.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Correios, aos 13 de Agosto de 
2013.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Anúncios

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 Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Ob-
servatório, Taipa Grande, e publicada no website destes Ser-
viços, a lista provisória do candidato ao concurso comum, de 
acesso, condicionado e documental, para o preenchimento de 
um lugar de meteorologista principal, 1.º escalão, da carreira 
de meteorologista do pessoal contratado além do quadro des-
tes Serviços, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 30, II Série, de 24 de Julho de 2013.

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

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 13 
de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(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 trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Ob-
servatório, Taipa Grande, e publicada no website destes Servi-
ços, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado e documental, para o preenchimento de 
cinco lugares de meteorologista operacional especialista, 1.º 
escalão, da carreira de meteorologista operacional do pessoal 
contratado além do quadro destes Serviços, cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 24 de Ju-
lho de 2013.

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

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 13 
de Agosto de 2013.

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 881,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Ad-
ministração e Finanças do Instituto de Habitação, sita na Tra-
vessa Norte do Patane, n.º 102, 9.º andar, Ilha Verde, e publica-

地  球  物  理  暨  氣  象  局

公 告

為填補本局編制外合同人員氣象高級技術員職程第一職階

首席氣象高級技術員一缺， 經於二零一三年七月二十四日第三十

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登有關以有限制及文件審閱

的方式進行普通晉級開考之公告， 現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定， 

准考人臨時名單已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理暨氣

象局，並於本局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款之規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一三年八月十三日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $920.00）

為填補本局編制外合同人員氣象技術員職程之第一職階特

級氣象技術員五缺，經於二零一三年七月二十四日第三十期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登有關以有限制及文件審閱的方

式進行普通晉級開考之公告，現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，准考

人臨時名單已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理暨氣象

局，並於本局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款之規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一三年八月十三日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $881.00）

房 屋 局

公 告

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

階一等技術員二缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制
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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行政

及財政處內，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。

二零一三年八月九日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $1,018.00）

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五缺，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

屋局行政及財政處內，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。

二零一三年八月九日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $852.00）

通 告

第62/IH/2013號批示

本人根據第17/2013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關於公共房屋廳及資訊及

輔助廳的行政技術管理工作的權限：

（一）簽署上述附屬單位發給澳門特別行政區各私人及公共

實體之公函或其他任何形式的書面通知，但發給行政長官辦公

do nas páginas electrónicas deste Instituto e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, condicionado, do-
cumental aos trabalhadores do IH, 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 dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, providos em regime de contrato além do quadro 
do pessoal do IH, 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.

Instituto de Habitação, aos 9 de Agosto de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Ad-
ministração e Finanças do Instituto de Habitação, sita na Tra-
vessa Norte do Patane, n.º 102, 9.º andar, Ilha Verde, e publica-
do nas páginas electrónicas deste Instituto e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, condicionado, do-
cumental aos trabalhadores do IH, 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 
cinco lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato 
além do quadro do pessoal do IH, 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.

Instituto de Habitação, aos 9 de Agosto de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Aviso

Despacho n.º 62/IH/2013

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 17/2013, 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 relativos à gestão 
técnico-administrativa do Departamento de Habitação Públi-
ca e do Departamento de Informática e Apoio:

1) Assinar os ofícios ou todas as formas de comunicação 
escrita que as subunidades acima referidas emitirem a favor de 
entidades públicas e particulares da Região Administrativa Es-
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室、各司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法會

及司法機關的除外；

（二）認可工作表現評核，主管人員除外；

（三）核准人員的年假表，根據法律規定對更改及提前享受

年假的申請作出決定；

（四）批准人員享受年假及缺勤解釋。

二、授予副局長郭惠嫻從事下列工作的權限：

（一）根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃及

管理》第三條第五款的規定，批准申請社會房屋；

（二）根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃及

管理》第八條的規定，批准分配由房屋局負責的社會房屋；

（三）根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃及

管理》第十一條第一款（十一）項的規定，對承租人不在社會房

屋的解釋作出決定；

（四）根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃及

管理》第十九條及第二十五條的規定，解除及單方終止社會房屋

的租賃合同；

（五）根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃及

管理》第三十七條的規定，科處罰款；

（六）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；

（七）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》第七條

第一款及第五款所指的臨時輪候名單、除名名單及確定輪候名

單；

（八）根據經第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》第七條第

四款的規定，對社會房屋候選人所提出的聲明異議作出決定；

（九）根據第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》第六條的規定，對發放補助的申請作出決

定；

pecial de Macau, adiante designada por RAEM, com excepção 
dos dirigidos ao Gabinete do Chefe do Executivo, aos Gabine-
tes dos Secretários, ao Comissariado contra a Corrupção, ao 
Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários, 
aos Serviços de Alfândega, à Assembleia Legislativa e aos ór-
gãos judiciais;

2) Homologar as avaliações do desempenho, com excepção 
do pessoal de chefia;

3) Aprovar os mapas de férias, decidir sobre os pedidos de 
alteração e gozo antecipado de férias, nos termos legais;

4) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do pessoal.

2. É delegada na vice-presidente, Kuoc Vai Han, a compe-
tência para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a candidatura à habitação social, nos termos do 
n.º 5 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 25/2009 
(Atribuição, Arrendamento e Administração de Habitação So-
cial);

2) Autorizar a atribuição das habitações sociais a cargo do 
Instituto de Habitação, adiante designado por IH, nos termos 
do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 25/2009 (Atri-
buição, Arrendamento e Administração de Habitação Social);

3) Decidir sobre a justificação da ausência do arrendatário 
de habitação social, nos termos da alínea 11) do n.º 1 do artigo 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 25/2009 (Atribuição, 
Arrendamento e Administração de Habitação Social);

4) Rescindir e denunciar o contrato de arrendamento de 
habitação social, nos termos dos artigos 19.º e 25.º do Regula-
mento Administrativo n.º 25/2009 (Atribuição, Arrendamento 
e Administração de Habitação Social);

5) Aplicar as multas, nos termos do artigo 37.º do Regula-
mento Administrativo n.º 25/2009 (Atribuição, Arrendamento 
e Administração de Habitação Social);

6) Assinar o aviso 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;

7) Assinar a lista provisória de espera, lista dos excluídos e 
lista definitiva de espera a que se referem os n.os 1 e 5 do artigo 
7.º do Regulamento de Candidatura para Atribuição de Habi-
tação Social, aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 296/2009, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 141/2012;

8) Decidir sobre as reclamações apresentadas pelos can-
didatos de habitação social, nos termos do n.º 4 do artigo 
7.º do Regulamento 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;

9) Decidir sobre os pedidos de atribuição do abono, nos ter-
mos do artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2008 
(Plano provisório de atribuição de abono de residência a agre-
gados familiares da lista de candidatos a habitação social);
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（十）根據四月十二日第13/93/M號法令第二十七條至第

二十九條的規定，科處處罰；

（十一）根據第10/2011號法律《經濟房屋法》第十四條第五

款的規定，批准申請購買經濟房屋的單位；

（十二）簽署第10/2011號法律《經濟房屋法》第二十條所指

的公告；

（十三）根據第10/2011號法律《經濟房屋法》第三十三條第

三款的規定，批准預約買受人移轉其合同地位；

（十四）簽署第10/2011號法律《經濟房屋法》第三十六條第

二款所指的證明；

（十五）根據第10/2011號法律《經濟房屋法》第五十四條的

規定，科處行政違法行為的處罰；

（十六）經第25/20 02號行政法規修改的六月二十六日第

26/95/M號法令第十三條第二款的規定，對不到場者的解釋作出

決定；

（十七）根據第17/2009號行政法規《自置居所貸款利息補

貼制度》第八條第二款的規定，簽署許可書；

（十八）根據第17/2009號行政法規《自置居所貸款利息補貼

制度》第十五條第四款的規定，科處處罰；

（十九）根據二月十五日第6/93/M號法令第八條的規定，批

准僭建物內的維修或保存工程；

（二十）根據二月十五日第6/93/M號法令第十一條的規定，

批准新成員加入已登記的家團內；

（二十一）根據二月十五日第6/93/M號法令第十三條的規

定，對工商業場所登記內之紀錄的取消作出決定；

（二十二）訂定二月十五日第6/93/M號法令第十六條第二款

所指的期間；

（二十三）根據二月十五日第6/93/M號法令第二十二條的規

定，統籌從僭建物搬出及其拆毁行動、訂定應採取的步驟、協調

不同機構及實體的工作。

三、授予公共房屋廳廳長陳華強以下權限：

（一）簽署該廳發給澳門特別行政區各私人及公共實體之公

函或其他任何形式的書面通知，但發給行政長官辦公室、各司長

辦公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法會及司法機關

的除外；

10) Aplicar as sanções, nos termos dos artigos 27.º a 29.º do 
Decreto-Lei n.º 13/93/M, de 12 de Abril;

11) Autorizar a candidatura à compra das fracções de ha-
bitação económica, nos termos do n.º 5 do artigo 14.º da Lei 
n.º 10/2011 (Lei da habitação económica);

12) Assinar o anúncio a que se refere o artigo 20.º da Lei 
n.º 10/2011 (Lei da habitação económica);

13) Autorizar a transmissão da posição contratual do 
promitente-comprador, nos termos do n.º 3 do artigo 33.º da 
Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica);

14) Assinar a certidão a que se refere o n.º 2 do artigo 36.º da 
Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica);

15) Aplicar as sanções por infracções administrativas, nos 
termos do artigo 54.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação eco-
nómica);

16) Decidir sobre a justificação de não comparência, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 26/95/M, de 26 de 
Junho, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 25/2002;

17) Assinar o termo de autorização, nos termos do n.º 2 do 
artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 17/2009 (Regime 
de Bonificação de Juros de Crédito Concedido para Aquisição 
de Habitação Própria);

18) Aplicar as sanções, nos termos do n.º 4 do artigo 15.º do 
Regulamento Administrativo n.º 17/2009 (Regime de Bonifica-
ção de Juros de Crédito Concedido para Aquisição de Habita-
ção Própria);

19) Autorizar obras de reparação ou conservação em edi-
ficações informais, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei 
n.º 6/93/M, de 15 de Fevereiro;

20) Autorizar novos membros no agregado familiar recensea-
do, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 6/93/M, de 15 
de Fevereiro;

21) Decidir sobre o cancelamento de registos no recensea-
mento de estabelecimentos comerciais e industriais, nos termos 
do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 6/93/M, de 15 de Fevereiro;

22) Determinar o prazo a que se refere o n.º 2 do artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 6/93/M, de 15 de Fevereiro;

23) Coordenar as operações de desocupação e demolição de 
edificações informais, estabelecer os procedimentos a adoptar 
e concertar a actuação entre os diversos organismos e entida-
des envolvidas, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 6/93/M, 
de 15 de Fevereiro.

3. São delegadas no chefe do Departamento de Habitação 
Pública, Chan Wa Keong, as seguintes competências:

1) Assinar os ofícios ou todas as formas de comunicação 
escrita que este Departamento emitir a favor de entidades pú-
blicas e particulares da RAEM, com excepção dos dirigidos ao 
Gabinete do Chefe do Executivo, aos Gabinetes dos Secretá-
rios, ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários, aos Serviços de 
Alfândega, à Assembleia Legislativa e aos órgãos judiciais;
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（二）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）根據第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；

（七）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；

（八）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；

（九）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）根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃及

管理》第三十條第二款的規定，許可拆除對房屋及場所所作的改

善物；

（十一）根據經第141/2012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；

（十二）根據經第141 /2 012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》第八條第

七款的規定，就家團的重新排名作出決定；

（十三）根據經第141/2012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》第十條第

二款的規定，就接納家團的成員及收入的更改作出決定；

（十四）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；

2) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;

3) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

4) 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);

5) Decidir sobre os requerimentos relativos à autorização 
para aumento de elementos do agregado familiar e 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);

6) 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);

7) 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);

8) Decidir sobre a transmissão da posição de arrendatá-
rio, nos termos do artigo 27.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 25/2009 (Atribuição, Arrendamento e Administração 
de Habitação Social);

9) 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);

10) Autorizar o levantamento das benfeitorias introduzidas 
nas habitações e estabelecimentos, nos termos do n.º 2 do arti-
go 30.º do Regulamento Administrativo n.º 25/2009 (Atribuição, 
Arrendamento e Administração de Habitação Social);

11) 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, alterado pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 141/2012;

12) Decidir sobre a reclassificação de agregado familiar, nos 
termos do n.º 7 do artigo 8.º do Regulamento 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;

13) Decidir sobre a admissão das alterações na composição e 
rendimento do agregado familiar, nos termos do n.º 2 do artigo 
10.º do Regulamento de Candidatura para Atribuição de Habi-
tação Social, aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 296/2009, alterado pelo Despacho do Chefe do Executi-
vo n.º 141/2012;

14) Decidir sobre o cancelamento da concessão do abono 
de residência ao agregado familiar beneficiário, nos termos do 
artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2008 (Plano 
provisório de atribuição de abono de residência a agregados 
familiares da lista de candidatos a habitação social), alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 22/2012;
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（十五）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；

（十六）根據經第25/2002號行政法規修改的六月二十六日

第26/95/M號法令第十六條的效力規定，對群體組成之改變作出

決定；

（十七）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）；

（十八）根據第10/2011號法律《經濟房屋法》第十八條第三

款的規定，批准免除家團成員或個人申請人的配偶申報其每月收

入及資產淨值；

（十九）根據第10/2011號法律《經濟房屋法》第二十三條的

規定，對取消申請人資格作決定；

（二十）根據第10/2011號法律《經濟房屋法》第二十八條的

規定，對取消獲甄選的取得人資格作決定；

（二十一）根據第10/2011號法律《經濟房屋法》第三十四條

第四款的規定，解除經濟房屋的買賣預約合同；

（二十二）根據第10/2011號法律《經濟房屋法》第四十一條

的規定，行使優先權；

（二十三）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；

（二十四）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；

（二十五）以房屋局名義，簽署該廳有關擬本已獲核准、財

貨或勞務的取得金額不超過澳門幣五十萬元或交收或進行期限

不超過六個月的合同。

四、授予樓宇管理廳廳長楊錦華以下權限：

（一）簽署該廳發給澳門特別行政區各私人及公共實體之公

函或其他任何形式的書面通知，但發給行政長官辦公室、各司長

辦公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法會及司法機關

的除外；

（二）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

15) Decidir sobre a exclusão dos candidatos a habitação eco-
nómica 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;

16) 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;

17) 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 do n.º 2 
do artigo 34.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica);

18) Autorizar a dispensa da apresentação da declaração dos 
rendimentos mensais e do património líquido dos cônjuges dos 
elementos do agregado familiar ou do cônjuge do candidato 
individual, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º da Lei n.º 10/2011 
(Lei da habitação económica);

19) Decidir sobre a exclusão de candidatos, nos termos do 
artigo 23.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica);

20) Decidir sobre a exclusão de adquirentes seleccionados, 
nos termos do artigo 28.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação 
económica);

21) Resolver o contrato-promessa de compra e venda de 
habitação económica, nos termos do n.º 4 do artigo 34.º da 
Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica);

22) Exercer o direito de preferência, nos termos do artigo 
41.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da habitação económica);

23) 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);

24) Assinar os documentos a que se refere 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;

25) Outorgar, em nome do IH, nos contratos deste departa-
mento, precedidos da aprovação das respectivas minutas, re-
lativos às aquisições de bens ou serviços de valor não superior 
a 500 000 patacas ou com prazo de entrega ou execução não 
superior a seis meses.

4. São delegadas no chefe do Departamento de Administra-
ção de Edifícios, Ieong Kam Wa, as seguintes competências:

1) Assinar os ofícios ou todas as formas de comunicação 
escrita que este Departamento emitir a favor de entidades pú-
blicas e particulares da RAEM, com excepção dos dirigidos ao 
Gabinete do Chefe do Executivo, aos Gabinetes dos Secretá-
rios, ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários, aos Serviços de 
Alfândega, à Assembleia Legislativa e aos órgãos judiciais;

2) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;
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（三）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；

（四）以房屋局名義，簽署該廳有關擬本已獲核准、財貨或

勞務的取得金額不超過澳門幣五十萬元或交收或進行期限不超

過六個月的合同。

五、授予准照及監察廳廳長鄭錫林以下權限：

（一）簽署該廳發給澳門特別行政區各私人及公共實體之公

函或其他任何形式的書面通知，但發給行政長官辦公室、各司長

辦公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法會及司法機關

的除外；

（二）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（三）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；

（四）根據第4/2013號行政法規《房地產中介業務法施行細

則》第七條第二款的規定，核准房地產中介業務職業技能鑒定考

試內容；

（五）以房屋局名義，簽署該廳有關擬本已獲核准、財貨或

勞務的取得金額不超過澳門幣五十萬元或交收或進行期限不超

過六個月的合同。

六、授予資訊及輔助廳廳長李潔如以下權限：

（一）簽署該廳發給澳門特別行政區各私人及公共實體之公

函或其他任何形式的書面通知，但發給行政長官辦公室、各司長

辦公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法會及司法機關

的除外；

（二）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（三）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；

（四）簽署房屋局人員報到憑證；

（五）許可及命令結算與繳付金額上限不超過$50,000.00

（澳門幣伍萬元整）的開支；

（六）與司庫聯名簽署金額上限不超過$50,000.00（澳門幣

伍萬元整）的支票、匯票、轉帳委託書、提款單、存款單及其他交

易的文件，但須遵照法定的手續；

（七）以房屋局名義，簽署該廳有關擬本已獲核准、財貨或

3) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

4) Outorgar, em nome do IH, nos contratos deste departa-
mento, precedidos da aprovação das respectivas minutas, re-
lativos às aquisições de bens ou serviços de valor não superior 
a 500 000 patacas ou com prazo de entrega ou execução não 
superior a seis meses.

5. São delegadas no chefe do Departamento de Licenciamen-
to e Fiscalização, Cheang Sek Lam, as seguintes competências:

1) Assinar os ofícios ou todas as formas de comunicação 
escrita que este Departamento emitir a favor de entidades pú-
blicas e particulares da RAEM, com excepção dos dirigidos ao 
Gabinete do Chefe do Executivo, aos Gabinetes dos Secretá-
rios, ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários, aos Serviços de 
Alfândega, à Assembleia Legislativa e aos órgãos judiciais;

2) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;

3) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

4) Aprovar o conteúdo do exame de habilitação técnico-pro-
fissional da actividade de mediação imobiliária, nos termos do 
n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 4/2013 
(Regulamentação da Lei da actividade de mediação imobiliá-
ria);

5) Outorgar, em nome do IH, nos contratos deste departa-
mento, precedidos da aprovação das respectivas minutas, rela-
tivos, às aquisições de bens ou serviços de valor não superior 
a 500 000 patacas ou com prazo de entrega ou execução não 
superior a seis meses.

6. São delegadas na chefe do Departamento de Informática e 
Apoio, Lei Kit U, as seguintes competências:

1) Assinar os ofícios ou todas as formas de comunicação 
escrita que este Departamento emitir a favor de entidades pú-
blicas e particulares da RAEM, com excepção dos dirigidos ao 
Gabinete do Chefe do Executivo, aos Gabinetes dos Secretá-
rios, ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários, aos Serviços de 
Alfândega, à Assembleia Legislativa e aos órgãos judiciais;

2) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;

3) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

4) Assinar as guias de apresentação do pessoal do IH;

5) Autorizar e ordenar a liquidação e pagamento das despe-
sas até ao montante máximo de 50 000 patacas;

6) Assinar, conjuntamente com o tesoureiro, cheques, letras, 
ordens de transferência, levantamentos, depósitos e outras 
operações até ao montante máximo de 50 000 patacas, desde 
que cumpridas as formalidades legais;

7) Outorgar, em nome do IH, nos contratos deste departa-
mento, precedidos da aprovação das respectivas minutas, re-
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勞務的取得金額不超過澳門幣五十萬元或交收或進行期限不超

過六個月的合同。

七、授予社會房屋處代處長陳君傑以下權限：

（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公函或文書；

（四）根據經第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》第十二條

的規定，對申請人提出放棄其社會房屋申請或其地位的申請作

出決定；

（五）在不影響第三款（十四）項的授權下，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，對申請人提出取

消住屋補助的申請作出決定。

八、授予經濟房屋及援助處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公函或文書。

九、授予公共房屋監管處處長伍祿梅以下權限：

（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公函或文書。

十、授予組織處代處長許麗鳴以下權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

lativos às aquisições de bens ou serviços de valor não superior 
a 500 000 patacas ou com prazo de entrega ou execução não 
superior a seis meses.

7. São delegadas no chefe, substituto, da Divisão de Habita-
ção Social, Chan Kuan Kit, 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 
desta divisão;

4) Decidir sobre os pedidos de desistência do concurso de 
habitação social ou desistência da sua posição apresentados 
pelos candidatos, nos termos do artigo 12.º do Regulamento 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;

5) Sem prejuízo da competência delegada prevista na alínea 
14) do n.º 3, decidir sobre os pedidos de cancelamento do abo-
no de residência apresentados pelos candidatos, nos termos do 
artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2008 (Plano 
provisório de atribuição de abono de residência a agregados 
familiares da lista de candidatos a habitação social), alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 22/2012.

8. São delegadas no chefe da Divisão de Habitação Económi-
ca e de Apoio, Mio Chan Seng, 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 
desta divisão.

9. São delegadas na chefe da Divisão de Fiscalização de Ha-
bitação Pública, Ng Lok Mui, 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 
desta divisão.

10. São delegadas na chefe, substituta, da Divisão de Organi-
zação, Hui Lai Meng, 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公函或文書。

十一、授予樓宇管理事務處處長胡俊華以下權限：

（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公函或文書。

十二、授予樓宇管理支援處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；

（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公函或文書。

十三、授予業務監察處處長卓景賢以下權限：

（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公函或文書。

十四、授予資訊處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公函或文書。

十五、授予行政及財政處處長張東遠以下權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

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 
desta divisão.

11. São delegadas no chefe da Divisão de Assuntos de Admi-
nistração de Edifícios, Vu Chon Va, 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 
desta divisão.

12. São delegadas na chefe da Divisão de Apoio à Adminis-
tração de Edifícios, Lau I 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 
desta divisão.

13. São delegadas no chefe da Divisão de Fiscalização de Ac-
tividades, Chuck King Yin, 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 
desta divisão.

14. São delegadas na chefe da Divisão de Informática, 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 
desta divisão.

15. São delegadas no chefe da Divisão de Administração e 
Finanças, Cheong Tong In, 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公函或文書。

十六、授予法律事務處處長任利凌以下權限：

（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公函或文書。

十七、授予工程事務處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公函或文書；

（四）以房屋局名義，簽署該處有關擬本已獲核准、工程金

額不超過澳門幣一百五十萬元或施工期不超過十二個月的合

同。

十八、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公函；

（四）簽署向澳門特別行政區公共或私人實體送交有關宣傳

品或刊物的公函。

十九、授予副局長郭惠嫻、公共房屋廳廳長陳華強、資訊及

輔助廳廳長李潔如及經濟房屋及援助處處長繆燦成以房屋局名

義，簽署根據第10/2011號法律《經濟房屋法》興建的經濟房屋的

買賣預約合同及買賣公證書的權限。

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 
desta divisão.

16. São delegadas no chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, 
Iam Lei 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 
desta divisão.

17. São delegadas no chefe da Divisão de Assuntos de Obras, 
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 
desta divisão;

4) Outorgar, em nome do IH, nos contratos desta divisão, 
precedidos da aprovação das respectivas minutas, relativos às 
obras de valor não superior a 1 500 000 patacas ou com prazo 
de execução não superior a doze meses.

18. São delegadas na chefe, substituta, da Divisão de Divul-
gação e Promoção, 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 
desta divisão;

4) Assinar os ofícios dirigidos às entidades públicas ou par-
ticulares da RAEM relativos aos manuais ou publicações de 
promoção.

19. É delegada na vice-presidente, Kuoc Vai Han, no chefe 
do Departamento de Habitação Pública, Chan Wa Keong, na 
chefe do Departamento de Informática e Apoio, Lei Kit U, e 
no chefe da Divisão de Habitação Económica e de Apoio, Mio 
Chan Seng, a competência para a outorga, em nome do IH, nos 
contratos-promessa e nas escrituras públicas de compra e ven-
da das habitações económicas construídas ao abrigo da Lei 
n.º 10/2011 (Lei da habitação económica).
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二十、所有公函或其他任何形式的書面通知的簽署須按此格

式進行：

官職

姓名

二十一、本授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

二十二、對行使現授予的職權而作出的行為，得提起必要訴

願。

二十三、自二零一三年七月一日起，由副局長、上述廳長、處

長及代處長在現授予的權限範圍內所作的行為，均予以追認。

二十四、本批示自公佈翌日起生效。

二零一三年八月十二日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $18,657.00）

環 境 保 護 局

名 單

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同人員進行第

一職階一等高級技術員六缺的限制性普通晉級開考公告已於二

零一三年六月二十六日在《澳門特別行政區公報》第二十六期第

二組內公佈。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人 分

1.º 李展能 ........................................................................ 81.06

2.º 羅榮昌 ........................................................................ 80.88

3.º 凌向榮 ........................................................................ 80.06

4.º 黃俊峰 ........................................................................ 79.25

5.º 葉家輝 ........................................................................ 78.94

6.º 袁文龍 ........................................................................ 78.00

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一三年八月七日批示認可）

二零一三年七月三十一日於環境保護局

20. Todas as assinaturas dos ofícios ou de todas as formas de 
comunicação escrita deverão ser precedidas da fórmula:

Cargo,

Nome

21. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

22. Dos actos praticados no uso das presentes delegações de 
competências, cabe recurso hierárquico necessário.

23. São ratificados os actos praticados pela vice-presidente, 
chefes de departamento e divisão e chefes substitutos de divi-
são, acima mencionados, no âmbito das competências delega-
das, desde 1 de Julho de 2013.

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

Instituto de Habitação, aos 12 de Agosto de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 18 657,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de seis vagas 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contra-
tado além do quadro da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, 
de 26 de Junho de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lei Chin Nang ...............................................................81,06

2.º Lo Veng Cheong ............................................................80,88

3.º Ling Heung Wing ..........................................................80,06

4.º Wong Chon Fong ...........................................................79,25

5.º Ip Ka Fai .........................................................................78,94

6.º Un Man Long .................................................................78,00

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 do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 7 de Agosto de 2013).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 31 de 
Julho de 2013.
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典試委員會：

主席：環境保護局行政財政處處長 李少容

正選委員：勞工事務局一等高級技術員 陳祖樺

候補委員：環境保護局顧問高級技術員 Romina Wong

（是項刊登費用為 $1,634.00）

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同人員進行第

一職階一等技術輔導員一缺的限制性普通晉級開考公告已於二

零一三年六月二十六日在《澳門特別行政區公報》第二十六期第

二組內公佈。 現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

陳肖雲 ............................................................................. 78.81

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，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一三年八月七日批示確認）

二零一三年七月三十一日於環境保護局

典試委員會： 

主席：環境保護局特級技術員 黃美玲

正選委員：環境保護局一等技術輔導員 王燕航

  人力資源辦公室二等高級技術員 曾緻豪

（是項刊登費用為 $1,224.00）

運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

為填補運輸基建辦公室以編制外合同任用的人員空缺，經

於二零一三年七月二十四日《澳門特別行政區公報》第三十期第

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《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第十八條第三款的規定，准考人臨時名單張貼於澳門羅保博

O Júri:

Presidente: Lei Sio Iong, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.

Vogal efectivo: Chan Chou Wa, técnico superior de 1.ª classe 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais.

Vogal suplente: Romina Wong, técnica superior assessora da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contra-
tado além do quadro da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, 
de 26 de Junho de 2013:

Candidato aprovado: valores

Chan Chio Wan .................................................................. 78,81

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 do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 7 de Agosto de 2013).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 31 de 
Julho de 2013.

O Júri:

Presidente: Wong Mei Leng, técnica especialista da Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambiental.

Vogais efectivos: Wong In Hong, adjunto-técnico de 1.ª classe 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental; e

Chang Chi Hou, técnica superior de 2.ª classe do Gabinete 
para os Recursos Humanos.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Anúncio

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», se encontra afixada, no quadro de anúncio do Ga-
binete 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 andar, Macau, e publicada no sítio electrónico do 
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士街1-3號國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室告示板，以及本辦

網頁以供查閱：

一、第一職階首席高級技術員兩缺；

二、第一職階一等高級技術員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一三年八月十五日於運輸基建辦公室

辦公室主任 李鎮東

（是項刊登費用為 $1,194.00）

交 通 事 務 局

通 告

（招聘編號：007/IV/CON/DSAT/2013）

按照運輸工務司司長於二零一二年三月十九日、五月二十二

日及二零一三年六月六日之批示，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，交通事務局通過考核方式進行普通對外

入職開考，以編制外合同制度填補車輛查驗員職程第一職階二

等車輛查驗員十一缺。

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）須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所指擔任公職之一般要件；

GIT, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores contrata-
dos além do quadro do GIT, para o preenchimento dos lugares 
abaixo mencionados, cujo anúncio do aviso de abertura foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 30, II Série, de 24 de Julho de 2013:

1. Dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão;

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

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

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 15 de 
Agosto de 2013.

O Coordenador do Gabinete, Lei Chan Tong.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Aviso

(Referência n.º 007/IV/CON/DSAT/2013)

Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Transportes e Obras Públicas, de 19 de Março, de 
22 de Maio de 2012, e de 6 de Junho de 2013, se acha aberto o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
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 onze lugares de inspector de 
veículos de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato além 
do quadro, da carreira de inspector de veículos da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego:

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.

A validade do presente concurso é de um ano, a contar da 
data da publicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que preencham os 
seguintes requisitos:

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, vigente;
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c）具備高中畢業學歷。

3. 投考方式、地點及投考時應備妥的資料及文件：

3.1 投考人須填寫第23/2011號行政法規第十一條所指的報

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

公時間內親送到澳門馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局公共

關係處遞交。倘屬代交情況，代交人士需在報名時出示其身份證

明文件正本。同時，代交投考文件時須遞交投考人所填妥和簽署

的《投考報名表》及遞交所需報考文件。

3.2 應遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作鑑證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證

之用）；

c）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

d）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

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。

e）有效的澳門駕駛執照副本 （倘有，可遞交） （須出示正

本作鑑證之用）；

f）如投考人具備工作經驗、語言知識及專業培訓等，應遞交

證明文件的副本（須出示正本作鑑證之用）以進行履歷分析。

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）和d）項所指文件，可豁免遞交，但須於報考時明確聲明。

3.3 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡文。

4. 職務內容的一般特徵：

須具有高中畢業學歷中的理論及實踐性的技術知識，以便

以對某些方法及程序的認識或配合為基礎，擔任既定指令中的

技術應用的執行性職務。

c) Estejam habilitados com o ensino secundário complemen-
tar.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas e os ele-
mentos e documentos que a devem acompanhar 

3.1 A candidatura é formalizada mediante a apresentação 
de requerimento, em impresso a que se refere o artigo 11.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (O impresso pode ser 
comprado, ou descarregado da página electrónica, da Impren-
sa Oficial), e entregue, pessoalmente ou por outrem, dentro do 
prazo fixado e durante o horário de expediente, na Divisão de 
Relações Públicas da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, 
Macau. No acto de apresentação, a pessoa incumbida de apre-
sentar a candidatura deve exibir o original do seu documento 
de identificação, assim como, entregar a «Ficha de inscrição em 
concurso», devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
juntamente com os documentos que devem acompanhar a can-
didatura.

3.2 Documentos que a devem acompanhar

a) Cópia do documento de identificação, válido (exige-se a 
exibição do respectivo original para efeitos de autenticação);

b) Cópias de documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (exige-se a exibição do 
respectivo original para efeitos de autenticação);

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato (re-
digida em língua portuguesa ou em língua chinesa); 

 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) Cópia da carta de condução de Macau válida, caso haja 
(exige-se a exibição do respectivo original para efeitos de au-
tenticação);

f) Caso os candidatos detenham documentos comprovativos 
de experiência profissional, de conhecimentos linguísticos, e 
de formação profissional, devem entregar cópias dos mesmos (é 
necessária a apresentação do respectivo original para autenti-
cação), para efeitos de análise curricular.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e d), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respec-
tivos processos individuais, devendo ser declarado expressa-
mente tal facto na apresentação da candidatura.

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

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com 
base no conhecimento ou adaptação de métodos e processos, 
enquadrados em directivas bem definidas, exigindo conheci-
mento técnicos, teóricos e práticos obtidos através de habilita-
ção literária de nível do ensino secundário complementar.
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5. 職務內容：

檢查所有機動車輛，監察對法例訂明的技術及安全規定的

遵守情況；就關於機動車輛的事宜發表技術性意見，特別是有關

車輛的載客量或載貨量；當有需要時，測試肇事車輛和其他車

輛。

6. 薪俸、權利及福利：

第一職階二等車輛查驗員的薪俸點為第14/2009號法律《公

務人員職程制度》附件一表二所載的第四級別260點，享有公職

一般制度規定的權利及福利。

7. 任用方式

以編制外合同制度聘用，之前需經六個月的散位合同作為試

用期。

8. 甄選方法：

8.1 甄選方法分以下三項進行：

a）第一項甄選方法——知識考試，以三小時的筆試進行，淘

汰制；

b）第二項甄選方法——專業面試，淘汰制；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

8.2 甄選方法的目的：

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。

9. 評分制度：

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；

在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰；

淘汰與否，成績都將於成績名單公佈，及格投考人將獲通知

參加下一項甄選。

5. Conteúdo funcional

Inspecciona todos os veículos automóveis a utilizar, verifi-
cando o cumprimento das disposições técnicas e de segurança 
previstas na legislação; emite pareceres técnicos sobre assuntos 
relativos aos veículos automóveis, em especial sobre a sua lo-
tação ou carga; procede a peritagem de veículos sinistrados e 
outros quando necessário.

6. Vencimento, direitos e regalias

O inspector de veículos de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice 260 da tabela indiciária de vencimentos, constante do 
nível 4 do Mapa 2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), e usufrui 
dos direitos e regalias previstos no regime geral da Função Pú-
blica.

7. Forma de provimento

Em regime de contrato além do quadro, precedido de con-
trato de assalariamento de seis meses, como período experi-
mental.

8. Métodos de selecção:

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método — Prova de conhecimentos, sob a forma de 
prova escrita com 3 (três) horas de duração e, com carácter eli-
minatório;

b) 2.º método — Entrevista profissional, com carácter elimi-
natório;

c) 3.º método — Análise curricular.

 
8.2 Objectivos dos métodos de selecção:

A prova de conhecimentos avalia o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determinada 
função.

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

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

9. Sistema de classificação:

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

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

Os resultados dos candidatos excluídos ou não, serão publi-
cados em lista classificativa. Os candidatos aprovados serão 
convocados para participarem no método de selecção seguinte.
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10. 最後成績：

將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為

最後成績，方法如下：

知識考試——50%； 

專業面試——30%； 

履歷分析——20%。

11. 優先條件：

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

12. 考試範圍：

考試範圍包括以下內容：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

c）經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的《澳

門公共行政工作人員通則》；

d）第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

e）第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》；

f）第2 /2 011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》；

g）第3/2008號行政法規《交通事務局的組織及運作》；

h）第45/2010號行政命令；

i）第3/2007號法律《道路交通法》；

j）經第13/2008號行政法規及第15/2007號行政法規修改的

第17/93/M號法令核准的《道路交通規章》；

k）第4/2004號行政法規《陸路跨境客運》；

l）第5/2002號法律通過《機動車輛稅規章》；

m）第1/2008號行政法規《進口新重型及輕型摩托車應遵守

的氣體污染物排放限值的規定》；

n）第356/2010號行政長官批示；

10. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos — 50%;

Entrevista profissional — 30%;

Análise curricular — 20%.

11. Condições de preferência:

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência pre-
vistas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

12. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

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

c) 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;

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

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

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

g) Regulamento Administrativo n.º 3/2008 — Organização e 
funcionamento da Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego;

h) Ordem Executiva n.º 45/2010;

i) Lei n.º 3/2007 — Lei do Trânsito Rodoviário;

j) Regulamento do Trânsito Rodoviário, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 17/93/M, com as alterações dadas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 15/2007 e pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 13/2008;

k) Regulamento Administrativo n.º 4/2004 — Transportes 
Rodoviários Interurbanos de Passageiros;

l) Regulamento do Imposto sobre Veículos Motorizados, 
aprovado pela Lei n.º 5/2002;

m) Regulamento Administrativo n.º 1/2008 — Fixação dos 
limites de emissão de gases poluentes a que devem obedecer os 
motociclos e ciclomotores novos aquando da sua importação;

n) Despacho do Chefe do Executivo n.º 356/2010;
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o）第1/2012號行政法規《進口新汽車應遵守的尾氣排放標

準的規定》；

p）第41/2012號行政長官批示；

q）刊登於一九九四年三月九日第十期第二組澳門政府憲報

之通告《檢驗及確定機動車輛各種規格的規章》；

r）第5/89/M號法令；

s）第29/90/M號法令；

t）第219/98/M號訓令；

u）第366/99/M號訓令；

v）寫作能力。

知識考試（筆試）時，投考人只能參閱a） 到u） 項考核範圍

內的法律文本，有關文本內不能附有任何註解及範例。

13. 公布名單：

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼澳門馬交石炮台

馬路33號地下交通事務局服務專區，並同時上載於本局網頁。

（http://www.dsat.gov.mo）

知識考試的地點、日期及時間將於公布確定名單時通知。

14. 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。

15. 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。

16. 典試委員會的組成：

典試委員會由下列成員組成：

主席：廳長 賈靖龍

正選委員：職務主管（顧問高級技術員） 陳耀輝

  特級技術輔導員 李淑美

候補委員：職務主管（一等技術員） 羅家明

  一等技術輔導員 陳雅妍

二零一三年七月三十日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費用為 $9,989.00）

o) Regulamento Administrativo n.º 1/2012 — Fixação dos 
limites de emissão de gases de escape a que devem obedecer os 
automóveis novos aquando da sua importação;

p) Despacho do Chefe do Executivo n.º 41/2012;

q) Regulamento das Inspecções e da Fixação de Diversas 
Características dos Veículos Automóveis, publicado no Bole-
tim Oficial de Macau n.º 10, II Série, de 9 de Março de 1994;

r) Decreto-Lei n.º 5/89/M;

s) Decreto-Lei n.º 29/90/M;

t) Portaria n.º 219/98/M;

u) Portaria n.º 366/99/M;

v) Capacidade de redacção.

Na prova de conhecimentos (prova escrita), os candidatos 
podem consultar apenas a legislação, constante das alíneas a) a 
u) do programa e, sem anotações nem exemplos.

13. Publicação de listas

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afi-
xadas na Área de Atendimento da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego (DSAT), sita na Estrada de D. Maria II, 
n.º 33, r/c, Macau, bem como, disponibilizadas na página elec-
trónica da DSAT (http://www.dsat.gov.mo).

A divulgação do local, data e hora da realização da prova de 
conhecimentos será feita juntamente com a publicação da lista 
definitiva.

14. 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).

15. Observações

Os dados apresentados pelos candidatos serão utilizados, 
apenas, neste recrutamento e o seu tratamento será feito con-
forme a Lei n.º 8/2005.

16. Constituição do júri

O júri é composto por:

Presidente: Luís Correia Gageiro, chefe de departamento. 

Vogais efectivos: Chan Io Fai, chefia funcional (técnico supe-
rior assessor); e

Lee Sok Mei, adjunto-técnico especialista. 

Vogais suplentes: Lo Ka Meng, chefia funcional (técnico de 1.ª 
classe); e

Chan Nicole, adjunto-técnico de 1.ª classe. 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos       
30 de Julho de 2013.

O Director dos Serviços, Wong Wan.

(Custo desta publicação $ 9 989,00)
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