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GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para um trabalhador con-
tratado além do quadro na categoria de adjunto-técnico espe-
cialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do Gabinete 
do Presidente do Tribunal de Última Instância, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 29, II Série, de 17 de Julho de 2013:

Candidato aprovado: valores

Leung Vai Lin ......................................................................83,31

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candida-
to pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 13 de Setembro de 2013).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
11 de Setembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Chan Soi Fong, chefe da Divisão de Recursos 
Humanos do GPTUI.

Vogais efectivos: Chang Wa Fu, técnico superior de 2.ª classe 
do GPTUI; e

Tang Un Loi, técnica de 1.ª classe da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Anúncio

Tendo em conta que o anúncio de abertura dos concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores contratados além do quadro do Gabinete do Procurador 
para o preenchimento dos lugares abaixo mencionados se 
encontram no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 34, II Série, de 21 de Agosto de 2013, nos 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

名 單

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，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，現公佈投考人最後成績名單如

下：

合格投考人： 分

梁慧蓮 ............................................................................. 83.31

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提出上訴。

（經終審法院院長於二零一三年九月十三日批示確認）

二零一三年九月十一日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

主席：終審法院院長辦公室人力資源處處長 陳瑞芳

正選委員：終審法院院長辦公室二等高級技術員 曾華富

     法務局一等技術員 鄧菀蕾

（是項刊登費用為 $1,537.00）

檢 察 長 辦 公 室

公 告

檢察長辦公室為填補編制外合同以下空缺，經二零一三年

八月二十一日第三十四期《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

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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條第三款的規定，投考人臨時名單已張貼在新口岸宋玉生廣場

皇朝廣場七樓檢察長辦公室人事財政廳內以供查閱：

第一職階特級技術員兩缺； 

第一職階首席技術員一缺； 

第一職階特級技術輔導員三缺。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該名單被視為

確定名單。

二零一三年九月十二日於檢察長辦公室

辦公室主任 黎建恩

（是項刊登費用為 $1,429.00）

新 聞 局

公 告

按照行政長官二零一三年九月十一日的批示，並根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，通過審查文件及

有限制方式進行晉級普通開考，以填補新聞局人員編制內第一

職階首席特級攝影師及視聽器材操作員一缺。

上述開考通告已張貼在南灣大馬路762-804號中華廣場十五

樓新聞局大堂，並於新聞局網頁及行政公職局網頁內公佈。

報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊

接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年九月十八日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $1,224.00）

termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», informa-se 
que a respectiva lista provisória dos candidatos admitidos se 
encontra afixada, e pode ser consultada, no Departamento de 
Gestão Pessoal e Financeira do Gabinete do Procurador, sito 
na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, NAPE, Edifício Dynas-
ty Plaza, 7.º andar:

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.

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

Gabinete do Procurador, aos 12 de Setembro de 2013.

O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Anúncio

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Exe-
cutivo, de 11 de Setembro de 2013, 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, para o 
preenchimento de um lugar do quadro de pessoal de fotógrafo 
e operador de meios audiovisuais especialista principal, 1.º es-
calão, do Gabinete de Comunicação Social.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito na Ave-
nida da Praia Grande, n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º 
andar, e publicado na página electrónica deste Gabinete e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.

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

Gabinete de Comunicação Social, aos 18 de Setembro de 
2013.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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個 人 資 料 保 護 辦 公 室

公 告

為填補個人資料保護辦公室編制外合同人員之高級技術

員職程第一職階顧問高級技術員（法律範疇）一缺，現根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有

限制方式進行普通晉級開考。

上述開考通告已張貼在南灣大馬路804號中華廣場十三樓

A-F座個人資料保護辦公室內，並於本辦公室網頁、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。

二零一三年九月十八日於個人資料保護辦公室

辦公室主任 陳海帆

（是項刊登費用為 $1,155.00）

澳 門 特 別 行 政 區 政 府 

政 策 研 究 室

公 告

政策研究室為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》規定，以有限制及審查文件方式，為政策研究室

之公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在氹仔體

育路185-195號五樓政策研究室告示板，並於行政公職局網頁內

公佈，而遞交報考申請表之期限為十日，自本公告公佈在《澳門

特別行政區公報》後的第一個工作日起計算：

編制外合同人員空缺：

高級技術人員組別之第一職階首席高級技術員一缺；

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos») e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 («Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos»), se acha aberto o concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área jurídica, dos trabalhadores 
contratados além do quadro do Gabinete para a Protecção de 
Dados Pessoais.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do no Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, sito na 
Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edif. China Plaza, 13.º an-
dar, A-F, e também nos websites deste Gabinete e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública.

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

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 18 de Se-
tembro de 2013.

A Coordenadora do Gabinete, Chan Hoi Fan.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

GABINETE DE ESTUDO DAS POLÍTICAS DO 

GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE MACAU

Anúncio

Informa-se que se encontram afixados, no quadro de anún-
cios do Gabinete de Estudo das Políticas (GEP), sito na Rua 
do Desporto, n.os 185-195, 5.º andar, Taipa, e publicados na 
internet da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, os avisos referentes à abertura dos concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores da 
GEP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com dez dias de prazo para a apresentação de candi-
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, tendo em vista o preenchimento 
dos seguintes lugares:

Lugares dos trabalhadores contratados além do quadro:

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



14644 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 39 期 —— 2013 年 9 月 25 日

高級技術人員組別之第一職階一等高級技術員一缺；

技術人員組別之第一職階一等技術員一缺；

技術輔助人員組別之第一職階一等技術輔導員一缺。

二零一三年九月十七日於澳門特別行政區政府政策研究室

代主任 米健

（是項刊登費用為 $1,674.00）

禮 賓 公 關 外 事 辦 公 室

公 告

禮賓公關外事辦公室通過考核方式進行普通內部入職開

考，以編制外合同招聘技術員職程第一職階一等技術員（行政

及財政範疇）三缺，經二零一三年四月二十四日第十七期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登開考通告。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，將確定名單張貼於澳門卑第巷1–3號澳門華

人銀行大廈5樓本辦公室之報告板上，並同時上載於澳門特

別行政區政府網頁（http://portal.gov.mo/web/guest/c it izen/

catpage?catid=252）。

二零一三年九月十六日於禮賓公關外事辦公室

辦公室主任 馮少榮

（是項刊登費用為 $1,087.00）

禮賓公關外事辦公室通過考核方式進行普通對外入職開考，

以散位合同招聘勤雜人員職程第一職階勤雜人員（雜役範疇）兩

缺，經二零一三年四月二十四日第十七期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

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

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de 
pessoal técnico; e

Um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do gru-
po de pessoal técnico de apoio.

Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, aos 17 de Setembro de 2013.

O Coordenador do Gabinete, substituto, Mijian.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS 

E ASSUNTOS EXTERNOS

Anúncios

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 
artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, no 
quatro informativo das instalações do Gabinete de Protocolo, 
Relações Públicas e Assuntos Externos, sitas na Travessa do 
Padre Narciso, n.os 1-3, Edifício «The Macau Chinese Bank», 
5.º andar, Macau, e disponível no sítio da internet do Portal do 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau (http://
portal.gov.mo/web/guest/citizen/catpage?catid=252), a lista 
definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
interno, de prestação de provas, para o preenchimento de três 
lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área administrativa e 
financeira, da carreira de técnico, em regime de contrato além 
do quadro deste Gabinete, cujo aviso de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 17, II Série, de 24 de Abril de 2013. 

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exter-
nos, aos 16 de Setembro de 2013.

O Coordenador do Gabinete, Fung Sio Weng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 
artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, no 
quadro informativo das instalações do Gabinete de Protocolo, 
Relações Públicas e Assuntos Externos, sitas na Travessa do 
Padre Narciso, n.os 1-3, Edifício «The Macau Chinese Bank», 
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的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，將確定名單

張貼於澳門卑第巷1-3號澳門華人銀行大廈5樓本辦公室之報告

板上，並同時上載於澳門特別行政區政府網頁（http://portal.gov.

mo/web/guest/citizen/catpage?catid=252）。

二零一三年九月十六日於禮賓公關外事辦公室

辦公室主任 馮少榮

（是項刊登費用為 $1,087.00）

行  政  公  職  局

公 告

為填補經由本局以編制外合同任用的公關督導員職程第一

職階首席公關督導員六缺，經二零一三年八月七日第三十二期

《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。

二零一三年九月六日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,126.00）

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

第一職階首席行政技術助理員一缺，經二零一三年八月十四日

第三十三期《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。現根據第23/2011號行政法規

5.º andar, Macau, e disponível no sítio da internet do Portal 
do Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
(http://portal.gov.mo/web/guest/citizen/catpage?catid=252), a 
lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de auxiliar, 1.º escalão, área de servente, da carreira de 
auxiliar, em regime de contrato de assalariamento, deste Ga-
binete, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, 
de 24 de Abril de 2013. 

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exter-
nos, aos 16 de Setembro de 2013.

O Coordenador do Gabinete, Fung Sio Weng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

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 Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de seis lugares de assistente 
de relações públicas principal, 1.º escalão, da carreira de as-
sistente de relações públicas, providos em regime de contrato 
além do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 7 de Agosto 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 Administração e Função Pública, 
aos 6 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

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 Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
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《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。

二零一三年九月十日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為填補本局人員編制內技術輔導員職程第一職階首席特

級技術輔導員（資訊範疇）一缺，經二零一三年八月十四日第

三十三期《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。

二零一三年九月十一日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $881.00）

關於“擴展數據中心網絡系統及設備營運能力方案”公開

招標的解答

茲特公告，有關公佈於二零一三年九月十一日第三十七期

《澳門特別行政區公報》第二組的「擴展數據中心網絡系統及設

備營運能力方案」公開招標，招標實體已按照招標方案第4.3條

的規定作出解答，並將其附於招標案卷內。

Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de um lugar de assistente 
técnico administrativo principal, 1.º escalão, da carreira de as-
sistente técnico administrativo, provido em regime de contrato 
além do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 33, II Série, de 14 de Agosto 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 Administração e Função Pública, 
aos 10 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de um lugar de adjunto-
-técnico especialista principal, 1.º escalão, área de informática, 
da carreira de adjunto-técnico do quadro de pessoal desta Di-
recção de Serviços, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 33, II 
Série, de 14 de Agosto 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 Administração e Função Pública, 
aos 11 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, José Chu. 

(Custo desta publicação $ 881,00)

Esclarecimentos sobre o concurso público relativo ao

«Projecto para desenvolvimento do sistema da rede e da 

capacidade operacional dos respectivos equipamentos do 

Centro de Dados»

Faz-se saber que em relação ao Concurso Público n.º 3/2013 
«Projecto para desenvolvimento do sistema da rede e da ca-
pacidade operacional dos respectivos equipamentos do Cen-
tro de Dados», publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 11 de Setembro 
de 2013, foram prestados, de acordo com o estipulado no ponto 
4.3 dos respectivos programas do concurso, esclarecimentos 
por escrito das questões apresentadas, os quais são anexados 
ao processo do concurso. 
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上述的解答得透過於辦公時間內前往位於澳門水坑尾街

162號公共行政大樓地下大堂之本局收件處，或透過本局網站

（http://www.safp.gov.mo）查閱。

二零一三年九月十九日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,126.00）

法 務 局

公 告

法務局為填補人員編制下列空缺，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》第二組刊登以考試方式進

行普通對外入職開考公告。現公布知識考試（筆試）的地點、日

期及時間，已張貼在水坑尾街162號公共行政大樓十九樓法務局

內，並上載到本局網頁（www.dsaj.gov.mo）：

技術員職程第一職階二等技術員（法律推廣範疇）一缺；

技術員職程第一職階二等技術員（社會工作範疇）一缺。

二零一三年九月十七日於法務局

局長 張永春

（是項刊登費用為 $1,087.00）

Os referidos esclarecimentos podem ser consultados du-
rante o horário de expediente no balcão de atendimento — 
«expediente» dos SAFP, localizado no rés-do-chão do Edifício 
Administração Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, Macau, 
ou ainda através da página electrónica dos SAFP: http://www.
safp.gov.mo.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 19 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Anúncio

Torna-se público que se encontram afixadas, para consulta, 
no 19.º andar da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça 
(DSAJ), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Adminis-
tração Pública e disponibilizados no website desta Direcção 
(www.dsaj.gov.mo), o local, data e hora da prova de conheci-
mentos (prova escrita) relativo ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento dos 
seguintes lugares do quadro de pessoal da DSAJ, abertos por 
avisos publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 25, II Série, de 19 de Junho de 2013:

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de divul-
gação jurídica, da carreira de técnico; e

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de acção 
social, da carreira de técnico.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 17 de               
Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2013年 08月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Agosto de 2013
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二零一三年九月十七日於商業及動產登記局——登記官 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 17 de Setembro de 2013.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $215,732.00）
(Custo desta publicação $ 215 732,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de dois lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato 
além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Iden-
tificação (DSI), cujo anúncio do aviso foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II 
Série, de 3 de Julho de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Wai Nga ................................................................76,31

2.º Lei Lai Ian ......................................................................73,06

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.

身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階一等技術輔導員二缺，經於二零一三年七月三日第二十七

期《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件審閱、有限制的

方式進行普通晉級開考的開考通告。現公佈應考人評核成績如

下：

合格應考人： 分

1.º 陳慧雅. ....................................................................... 76.31

2.º 李麗茵 ........................................................................ 73.06

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公布之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
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（經二零一三年九月十五日行政法務司司長的批示確認）

二零一三年八月二十九日於身份證明局

典試委員會：

代主席：身份證明局首席技術員 譚燕儀

正選委員：交通事務局特級技術輔導員 何淑儀

候補委員：身份證明局首席技術員 林幗茵

（是項刊登費用為 $1,537.00）

民 政 總 署

名  單

本署透過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》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性普通晉

級開考，為填補民政總署編制內人員行政技術助理員職程第一

職階首席特級行政技術助理員叁缺，現公佈准考人評核成績

如下：

合格准考人： 分

1.º 陳,翠琴 ....................................................................... 89.81

2.º 于,純 ........................................................................... 89.69

3.º 鄭,耀祥 ....................................................................... 87.81

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。

（經二零一三年九月十三日管理委員會會議確認）

二零一三年八月二十日於民政總署

典試委員會：

主席：行政輔助部代部長 張達明

正選委員：質量控制辦公室一等技術員 郭頴儀

  教育暨青年局一等技術員 陳天美

（是項刊登費用為 $1,566.00）

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

Administração e Justiça, de 15 de Setembro de 2013).

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

O Júri:

Presidente, substituta: Tam In I, técnica principal da DSI.

Vogal efectivo: Ho Sok I, adjunto-técnico especialista da Di-
recção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

Vogal suplente: Lam Kuok Ian, técnica principal da DSI.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento 
de três lugares de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico adminis-
trativo, existente no quadro de pessoal do Instituto para os As-
suntos Cívicos e Municipais, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 27, II Série, de 3 de Julho de 2013: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan, Choi Kam ............................................................89,81

2.º U, Son ..............................................................................89,69

3.º Cheang, Io Cheong .......................................................87,81

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

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 13 de 

Setembro de 2013). 

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 20 de 
Agosto de 2013. 

O Júri: 

Presidente: Cheong Tat Meng, chefe dos Serviços de Apoio 
Administrativo, substituto.

Vogais efectivas: Kok Weng I, técnica de 1.ª classe do Gabi-
nete de Qualidade e Controlo; e

 Chan Tin Mei, técnica de 1.ª classe da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude.

(Custo deste publicação $ 1 566,00)
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公 告

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，經二零一三年八月二十一日

第三十四期第二組《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；現根據第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規

定，投考人臨時名單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以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該等名單視作

確定名單。

二零一三年九月五日於民政總署

管理委員會代主席 黃有力

（是項刊登費用為 $1,018.00）

經 濟 局

公 告

茲通知，根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》及第

231/2011號行政長官批示的規定，經濟局為填補下列人員空缺，

現以審查文件方式進行限制性普通晉級開考：

一、編制內人員督察職程第一職階首席特級督察一缺 ；

二、編制內人員行政技術助理員職程第一職階首席特級行政

技術助理員一缺；

三、以編制外合同任用的高級技術員職程第一職階顧問高級

技術員二缺。

上述開考通告已張貼於南灣羅保博士街一至三號澳門國際

銀行大廈六樓經濟局行政暨財政處，並於本局及行政公職局網

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, nos Serviços de 
Apoio Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais, sitos na Calçada do Tronco Velho n.º 14, Edifício 
Centro Oriental, «M», Macau, a lista provisória do candidato 
admitido ao concurso comum, documental, de acesso, condi-
cionado, para o preenchimento de um lugar de assistente técnico 
administrativo principal, 1.º escalão, da carreira de assistente 
técnico administrativo, provido em regime de contrato além 
do quadro do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 34, II Série, de 21 de 
Agosto de 2013.

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

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 5 de Se-
tembro de 2013. 

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

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 231/2011, para o preenchimento dos seguintes 
lugares de pessoal da Direcção dos Serviços de Economia:

1. Um lugar de inspector especialista principal, 1.º escalão, da 
carreira de inspector do quadro de pessoal;

2. Um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico adminis-
trativo do quadro de pessoal; e

3. Dois lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, providos em regime de contrato 
além do quadro.

Os avisos respeitantes aos referidos concursos encontram-se 
afixados no átrio da Divisão Administrativa e Financeira da 
DSE, sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício 
Banco Luso Internacional, 6.º andar, bem como podem ser 
consultados nos sítios da internet desta Direcção dos Serviços e 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública. 
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頁內公佈。投考報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公

報》之日緊接的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年九月十二日於經濟局

代局長 戴建業

（是項刊登費用為 $1,566.00）

財 政 局

公 告

為填補以下財政局以編制外合同任用的人員空缺，經二零

一三年八月二十八日第三十五期《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。現根據

第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

十八條第三款的規定公佈，准考人臨時名單已張貼在南灣大馬

路575、579及585號財政局大樓十四樓財政局之行政暨財政處以

供查閱：

高級技術員職程第一職階首席高級技術員四缺；

技術員職程第一職階首席技術員一缺。

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。

二零一三年九月十二日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,126.00）

財政局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》之規定，現通過審查文件方式，為財政局編制人員進

行以下限制性普通晉級開考：

技術輔導員職程第一職階首席特級技術輔導員兩缺。

上述開考之通告已張貼於南灣大馬路575、579及585號財政

局大樓十四樓財政局之行政暨財政處，並於本局及行政公職局

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

Direcção dos Serviços de Economia, aos 12 de Setembro de 
2013.

O Director dos Serviços, substituto, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

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 encontram afixadas na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finan-
ças, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edi-
fício «Finanças» 14.º andar, as listas provisórias dos candidatos 
aos concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, 
para o preenchimento dos seguintes lugares providos em regi-
me de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Finanças, cujo anúncio dos avisos de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 35, II Série, de 28 de Agosto de 2013:

Quatro lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior;

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico.

As listas são consideradas definitivas, nos termos do n.º 5 do 
artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 12 de Setembro de 
2013.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

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 seguinte concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
do quadro da Direcção dos Serviços de Finanças:

Dois lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º es-
calão, da carreira de adjunto-técnico.

O aviso do concurso acima referido, encontra-se afixado na 
Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços 
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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。

二零一三年九月十二日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,087.00）

為填補以下財政局以編制外合同任用的人員空缺，經二零

一三年八月二十八日第三十五期《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。現根據

第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

十八條第三款的規定公佈，准考人臨時名單已張貼在南灣大馬

路575、579及585號財政局大樓十四樓財政局之行政暨財政處以

供查閱：

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員四缺；

督察職程第一職階首席督察五缺。

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。

二零一三年九月十七日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,057.00）

按照刊登於二零一三年三月十三日第十一期第二組《澳門特

別行政區公報》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工人組別第一職階技術工人（文書送遞

範疇）六缺。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》第十八條第三款之規定公佈，投考人臨時名單已

張貼於南灣大馬路575號，579號及585號財政局大樓閣樓，並上

載到本局網頁（http://www.dsf.gov.mo）。

de Finanças, sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 
585, Edifício «Finanças», 14.º andar, e publicado na internet 
desta Direcção de Serviços e da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública. O prazo para a apresentação de 
candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 12 de Setembro de 
2013.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(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, na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finan-
ças, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edi-
fício «Finanças» 14.º andar, as listas provisórias dos candidatos 
aos concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, 
para o preenchimento dos seguintes lugares providos em re-
gime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Finanças, cujo anúncio dos avisos de abertura foi  
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 35, II Série, de 28 de Agosto de 2013:

Quatro lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico;

Cinco lugares de inspector principal, 1.º escalão, da carreira 
de inspector.

As listas são consideradas definitivas, nos termos do n.º 5 do 
artigo 18.º do regulamento administrativo supracitado.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 17 de Setembro de 
2013.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
seis lugares de operário qualificado, 1.º escalão, em regime de 
contrato de assalariamento, do grupo de pessoal operário da 
Direcção dos Serviços de Finanças, área de entrega de expe-
diente, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 
de Março de 2013, de que a lista provisória se encontra afixada, 
para consulta, na S/L do Edifício de Finanças, sita na Avenida 
da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, e disponível no website 
desta Direcção dos Serviços (http://www.dsf.gov.mo), ao abrigo 
do disposto no n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011.
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二零一三年九月十七日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $ 852.00）

通 告

第1/DGP/2013號批示

鑒於七月五日第30/99/M號法令第六條第二款的規定；

本人行使刊登於二零一一年一月十九日第三期第二組《澳門

特別行政區公報》內之一月三日第06/DIR/2011號批示第三款所

賦予的職權；

決定如下：

一、將作出下列行為的權限轉授予樓宇管理及保養處處長

馮小萍：

（一）許可作出載於特區預算開支表第十二章節中關於工程

及資產取得的開支，但以澳門幣伍萬元為限，如豁免諮詢，該金

額減半，而載於同一章節內的勞務取得的開支的金額以澳門幣

貳萬伍仟元為限；

（二）許可固定的負擔開支，例如設施及動產租賃開支、水

電費、清潔服務費、管理費或其他同類開支，但以上項所述之金

額為限；

（三）許可退回澳門特別行政區財產的房屋及有關設備；

（四）許可都市房屋租金的預付。

二、本轉授權不妨礙行使收回權及監督權。

三、樓宇管理及保養處處長馮小萍自二零一三年八月十八日

至本批示刊登日期間，在其獲轉授權範圍內所作的行為，予以追

認。

四、本批示廢止刊登於二零一一年二月九日第六期第二組

《澳門特別行政區公報》內的一月十九日第1/D GP/2011號批

示。

（經二零一三年九月十一日經濟財政司司長批示確認）

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 17 de Setembro de 
2013.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Aviso

Despacho n.º 1/DGP/2013

Considerando o disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 30/99/M, de 5 de Julho;

Usando da faculdade que me é conferida pelo n.º 3 do Des-
pacho n.º 6/DIR/2011, de 3 de Janeiro, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II 
Série, de 19 de Janeiro de 2011;

Determino:

1. É subdelegada na chefe da Divisão de Administração e 
Conservação de Edifícios, Fong Sio Peng, a competência para 
a prática dos seguintes actos: 

1) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens inscritas no capítulo 12 da tabela de despesas do Or-
çamento da Região, até ao montante de $ 50 000,00 patacas, 
sendo este valor reduzido a metade quando esteja dispensada 
a realização de consulta, bem como a aquisição de serviços 
inserida no mesmo capítulo, até ao montante de $ 25 000,00 
patacas;

2) Autorizar, até aos montantes referidos na alínea anterior, 
as despesas decorrentes de encargos fixos, como sejam o arren-
damento de instalações e aluguer de bens móveis, pagamento 
de electricidade e água, serviços de limpeza, despesas de con-
domínio ou outras da mesma natureza;

3) Autorizar a devolução de moradias e respectivo equipa-
mento da propriedade da Região Administrativa Especial de 
Macau;

4) Autorizar o pagamento antecipado de rendas de prédios 
urbanos.

2. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. São ratificados todos os actos praticados pela chefe da Di-
visão de Administração e Conservação de Edifícios, Fong Sio 
Peng, no âmbito da presente subdelegação de competências, 
entre o dia 18 de Agosto de 2013 e a data da publicação do pre-
sente despacho.

4. O presente despacho revoga o Despacho n.º 1/DGP/2011, 
de 19 de Janeiro, publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de  9 de Feverei-
ro de 2011.

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Economia e Finanças, de 11 de Setembro de 2013).
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二零一三年九月二日於財政局

公物管理廳廳長 何佩華

（是項刊登費用為 $2,140.00）

告 示

 徵收二零一二年度職業稅

按照職業稅章程第四十六條第二款的規定，本局財稅廳收

納處定於本年十月份開庫徵收二零一二年度第一組（散工及僱

員）及第二組（自由及專門職業）納稅人的職業稅，有關職業稅

是按上述章程第三十七條規定計算。

按照上述章程第四十八條的規定，納稅人尚可在開庫徵收

期限屆滿後六十天內繳納相關稅款，但須加繳所欠稅款百分之

三的款項，以及法定的遲延利息。

倘上述六十天期限屆滿後仍未清繳已結算的稅款、遲延利

息以及所欠稅款百分之三的款項，即予進行催徵，且不妨礙罰款

的科處，罰款金額可達欠繳稅款的一半。

二零一三年九月十二日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,263.00）

統  計  暨  普  查  局

名  單

統計暨普查局為填補編制外合同技術員組別之第一職階一

等技術員四缺，經於二零一三年八月七日第三十二期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行普通晉

級開考的招考公告。現公布應考人最後成績名單如下：

合格應考人：   分

1.º 黃兆嵐 ................................................................... 79.5

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 2 de Setembro de  
2013.

A Chefe do Departamento de Gestão Patrimonial, Ho Pui 
Va.

(Custo desta publicação $ 2 140,00)

Édito

Cobrança do Imposto Profissional respeitante 

ao exercício de 2012

Faz-se saber que, de harmonia com o disposto no artigo 46.º, 
n.º 2, do Regulamento do Imposto Profissional, estará aberto, 
durante o mês de Outubro próximo, o cofre da Recebedoria 
da Repartição de Finanças de Macau destes Serviços para 
pagamento do imposto profissional dos contribuintes do 1.º 
grupo (assalariados e empregados por conta de outrem) e do 2.º 
grupo (profissões liberais e técnicas), respeitante ao exercício 
de 2012, calculado nos termos do artigo 37.º do mesmo Regula-
mento.

Findo o prazo da cobrança à boca do cofre, terão os con-
tribuintes mais sessenta (60) dias para satisfazerem as suas 
colectas, acrescidas de 3% de dívidas e de juros de mora legais, 
conforme o disposto no artigo 48.º do referido Regulamento.

Decorridos sessenta dias acima referidos, sem que se mos-
tre efectuado o pagamento do imposto liquidado, dos juros 
de mora e de 3% de dívidas, proceder-se-á ao seu relaxe, sem 
prejuízo da aplicação de multa, que pode atingir metade da im-
portância da colecta em dívida.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 12 de Setembro de 
2013.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de quatro 
lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal 
técnico dos trabalhadores contratados além do quadro da Di-
recção dos Serviços de Estatística e Censos, aberto por anún-
cio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 32, II Série, de 7 de  Agosto de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Sio Lam .......................................................... 79,5
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合格應考人：   分

2.º 楊鳳欣 ................................................................... 79.4

3.º 鄧煜敏 ................................................................... 79.0 a）

4.º 鄧碧瑩 ................................................................... 79.0

a）在職級年資較長。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴

願。

（經經濟財政司司長於二零一三年九月十六日的批示確認）

二零一三年九月六日於統計暨普查局

典試委員會：

主席：統計暨普查局顧問高級技術員 趙不還

委員：統計暨普查局首席技術員 雷影池

 教育暨青年局一等技術員 陳天美

（是項刊登費用為 $1,498.00）

公  告

統計暨普查局為招聘編制外合同之第一職階二等技術員

（統計資料推廣範疇）兩缺，經於二零一三年三月二十日第十二

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》第二十七條第二款的規定公佈，准考人專

業面試名單已張貼在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七樓

統計暨普查局內，並於統計暨普查局網頁內公佈。

二零一三年九月十八日於統計暨普查局

代局長 楊名就

（是項刊登費用為 $822.00）

勞 工 事 務 局

名  單

勞工事務局通過以審查文件方式，為以編制外合同制度任

用的人員進行填補首席技術輔導員七缺的限制性晉級普通開

考，公告已於二零一三年七月三日在《澳門特別行政區公報》第

二十七期第二組內公佈，現根據八月八日第23/2011號行政法規

Candidatos aprovados: valores

2.º Ieong Fong Ian .......................................................... 79,4

3.º Tang Iok Man ............................................................ 79,0  a)

4.º Tang Pek Ieng ........................................................... 79,0

a) Maior antiguidade na categoria.

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 16 de Setembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 6 de Se-
tembro de 2013.   

O Júri:

Presidente: Chiu Pat Wan, técnica superior assessora da 
DSEC.

Vogais: Loi Ieng Chi, técnica principal da DSEC; e

Chan Tin Mei, técnica de 1.ª classe da DSEJ.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.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 de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 
17.º andar, e publicada na internet da DSEC, a lista dos candi-
datos para a entrevista profissional do concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de pro-
moção de informação estatística, em regime de contrato além 
do quadro da DSEC, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II 
Série, de 20 de Março de 2013.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 18 de Se-
tembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 822,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS
 

Lista

Faz-se pública, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», de 8 de Agosto, a lista classificativa dos candidatos 
ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento de sete lugares de adjunto-técnico prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, para o pessoal 
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contratado 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 27, II Série, de 3 de Julho de 2011:

Candidatos aprovados: valores

1.º Kou Wai Man ................................................................ 83,0

2.º Yeong Hiu Fung ........................................................... 82,7

3.º Yeong Lai Chi ............................................................... 82,3

4.º Leong Fu Fai ................................................................. 81,5

5.º Loi Chak Meng ............................................................. 80,7

6.º Fong Ka Lon ................................................................. 80,4

7.º Iong Ka Lon .................................................................. 80,3

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 16 de Setembro de 2013).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 10 de 
Setembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Kong Vai Keong, chefe de divisão.

Vogais: Wong Hong, técnico superior principal; e

Ip Peng Chong, técnico especialista.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

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 no 23/2011, de 8 de Agosto, se en-
contra afixada, na Divisão Administrativa e Financeira desta 
Direcção de 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, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico, para 
o pessoal contratado além do quadro da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 32, II Série, de 7 de Agosto 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 18 de 
Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 950,00)

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第五款規定，

公佈最後成績名單：

合格應考人： 分

1.º 高慧敏 ........................................................................ 83.0

2.º 楊曉風 ........................................................................ 82.7

3.º 楊麗子 ........................................................................ 82.3

4.º 梁赴輝 ........................................................................ 81.5

5.º 呂澤明 ........................................................................ 80.7

6.º 馮家倫 ........................................................................ 80.4

7.º 容家倫 ........................................................................ 80.3

按照上述行政法規第二十八條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年九月十六日經濟財政司司長批示認可）

二零一三年九月十日於勞工事務局

典試委員會：

主席：處長 鄺偉強

委員：首席高級技術員 王康

 特級技術員 葉炳聰

（是項刊登費用為 $1,634.00）

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為編制外合同任用的人員

進行填補第一職階特級技術員一缺的限制性晉級普通開考公告

已於二零一三年八月七日在《澳門特別行政區公報》第三十二期

第二組公佈，現根據八月八日第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定，將投考人臨時

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。

二零一三年九月十八日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $950.00）
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DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, aos traba-
lhadores contratados além do quadro da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, nos termos definidos no Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos, estipu-
lado pela Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

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

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 18 de 
Setembro de 2013.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Lista

Faz-se pública, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, a lista classificativa 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de adjunto-
-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico 
do pessoal provido no regime do contrato além do quadro do 
Gabinete para os Recursos Humanos, cujo anúncio de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 32, II Série, de 7 de Agosto de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lei San San ......................................................................... 80,92

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 16 de Setembro de 2013).

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 19 de Setembro 
de 2013.

博 彩 監 察 協 調 局

公 告

茲通知根據第14/2009號法律規範的《公務人員職程制度》

及第23/2011號行政法規的規定，現通過以限制性及審查文件方

式為博彩監察協調局之編制外合同人員進行普通晉級開考，以

填補第一職階顧問高級技術員一缺。

再通知上述開考之通告已張貼在南灣大馬路762-804號中華

廣場二十一字樓本局行政財政處之告示板以及本局網頁及行政

公職局網頁以供查閱。報考申請應自本公告刊登於《澳門特別行

政區公報》之日緊接第一個辦公日起計十天內遞交。

二零一三年九月十八日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $1,087.00）

人 力 資 源 辦 公 室

名 單

人力資源辦公室通過以審查文件方式，為以編制外合同制度

任用的人員進行填補技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員

壹缺的限制性晉級普通開考公告已於二零一三年八月七日在《澳

門特別行政區公報》第三十二期第二組內公佈，現根據八月八日

第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第二十七條第五款規定，公佈最後成績名單：

合格應考人： 分

李珊珊 ............................................................................. 80.92

按照上述行政法規第二十八條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一三年九月十六日經濟財政司司長批示認可）

二零一三年九月十九日於人力資源辦公室
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典試委員會：

代主席：人力資源辦公室二等技術員    吳斌

正選委員：行政公職局特級技術輔導員    盧愛芳

候補委員：人力資源辦公室一等技術員    梁俊傑

（是項刊登費用為 $1,605.00）

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首席高級技術員一缺，

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

刊登於二零一三年七月三十一日第三十一期《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

林頴 ................................................................................. 84.06

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。 

（經二零一三年九月十六日經濟財政司司長的批示確認）

二零一三年九月十二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：

代主席：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室

 首席顧問高級技術員 莊綺雯

正選委員：運輸工務司司長辦公室首席顧問高級技術員

     關施苑

候補委員：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦

     公室首席翻譯員 鄺昀

（是項刊登費用為 $1,674.00）

O Júri:

Presidente, substituto: Ng Pan, técnico de 2.ª classe do Gabi-
nete para os Recursos Humanos.

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

Vogal suplente: Leong Chon Kit, técnico de 1.ª classe do Ga-
binete para os Recursos Humanos.

(Custo desta publicação $ 1 605,00)

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Listas

Classificativa 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, em regime de contrato além do quadro do Gabinete 
de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Co-
operação Económica e Comercial entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa, cujo anúncio do aviso de abertura foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 31, II Série, de 31 de Julho de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lam Weng ........................................................................... 84,06

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 16 de Setembro 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 12 de Setembro de 2013.

O Júri: 

Presidente, substituta: Chong Yi Man, técnica superior as-
sessora principal do GASPF.

Vogal efectiva: Albertina Maria Jorge, técnica superior asses-
sora principal do Gabinete do Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas.

Vogal suplente: Kuong Wan, intérprete-tradutor principal do 
GASPF.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)
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Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da 
carreira de assistente técnico administrativo, em regime de 
contrato além do quadro do Gabinete de Apoio ao Secretaria-
do Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Co-
mercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, 
de 31 de Julho de 2013:

Candidato aprovado: valores

Chan Pek Ha ....................................................................... 80,50

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

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

Economia e Finanças, de 16 de Setembro 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 12 de Setembro de 2013.

O Júri:

Presidente, substituta: Chong Yi Man, técnica superior as-
sessora principal do GASPF.

Vogal efectivo: Lo Iat Cheong, técnico especialista principal 
do Fundo Pensões.

Vogal suplente: Ho Kam Seng, técnico de 2.ª classe do GASPF.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

CONSELHO PERMANENTE DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públi-
cos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), se encontra afixado, no Conse-
lho Permanente de Concertação Social, sito na Travessa 1.º de 
Maio, n.º 32-G, Edifício Advance Plaza, r/c, e disponibilizada 
para consulta nos sítios electrónicos (http://www.cpcs.gov.mo) 
do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) e 
(http://www.safp.gov.mo) da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública (SAFP), o aviso referente à abertu-
ra do concurso comum, de acesso, documental e condicionado 
aos agentes do Conselho Permanente de Concertação Social 
(CPCS), 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 do dito conselho, com 
dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-

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

補編制外合同行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理

員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉級開考，其開考

公告已刊登於二零一三年七月三十一日第三十一期《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

陳碧霞 ............................................................................. 80.50

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。 

（經二零一三年九月十六日經濟財政司司長的批示確認）

二零一三年九月十二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：

代主席：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公

    室首席顧問高級技術員 莊綺雯

正選委員：退休基金會首席特級技術員 羅日昌

候補委員：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦

     公室二等技術員 何錦成

（是項刊登費用為 $1,331.00）

社 會 協 調 常 設 委 員 會

公 告

社會協調常設委員會以編制外合同方式填補技術輔助人員

組別第一職階首席技術輔導員壹缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式舉行普

通晉級開考，開考通告張貼於勞動節巷32號先進廣場地下G鋪

社會協調常設委員會，並上載到委員會網頁（http://www.cpcs.

gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo）公佈。報
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tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Conselho Permanente de Concertação Social, aos 18 de Se-
tembro de 2013.

A Secretária-geral, Teng Nga Kan.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

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 lugar 
de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, em regime de con-
trato 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 31, II 
Série, de 31 de Julho de 2013: 

Candidato aprovado: valores

Io Kong Tong ...................................................................... 81,38

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 16 de Setembro de 2013).

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

O Júri:

Presidente: Leong Ka Leng, técnico de 2.ª classe da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

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

Ng Sio Lin, adjunto-técnico especialista da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de assistente técnico administrativo de 2.ª clas-
se, 1.º escalão, área de tipografia informática, da carreira de 
assistente técnico administrativo, em regime de contrato além 
do quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, aberto por aviso publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, 
II Série, de 6 de Fevereiro de 2013:

考應自本公告刊登《澳門特別行政區公報》之日緊接的工作日起

計十天內作出。

二零一三年九月十八日於社會協調常設委員會

秘書長 丁雅勤

（是項刊登費用為 $1,292.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員第一職階特級

技術輔導員一缺，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，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

姚江東 ............................................................................. 81.38

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。

（經二零一三年九月十六日保安司司長批示確認）

二零一三年八月三十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二等技術員 梁嘉玲

委員：澳門保安部隊事務局二等技術員 麥家俊

   海事及水務局特級技術輔導員 吳兆蓮

（是項刊登費用為 $1,331.00）

為填補澳門保安部隊事務局文職人員編制外合同行政技術

助理員職程第一職階二等行政技術助理員（電腦排版範疇）一

缺，經於二零一三年二月六日第六期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登通過考核方式進行普通對外入職開考的開考通告，現

公佈最後成績名單如下：
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Candidatos aprovados:

Lugar  Nome Pontuação
 final

1.º Lei Mei Kuai ..........................................................75,10

2.º Kuan Chi Ian .........................................................74,80

3.º Ho In Peng .............................................................71,80

4.º Chan Yee Shan ......................................................68,80

5.º Ma Si Kei ................................................................60,30

6.º Lao Weng Hong .....................................................60,10

7.º Cheong Man Iao ....................................................58,90

8.º Wong Wan ..............................................................55,80

Nota:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
(prova prática): dois candidatos;

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
(prova escrita e prática): vinte e seis candidatos;

— Excluído por ter faltado à entrevista profissional: um can-
didato.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem obtido classificação na prova de co-
nhecimentos inferior a 50 valores: cinco candidatos.

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 publica-
ção no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau para o Secretário para a Segurança.

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

Segurança, de 13 de Setembro de 2013).

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

O Júri:

Presidente: Lei Pek Ieng, subintendente da PSP.

Vogais: Lo Sec Pui, chefe da PSP; e

Vong Iau Meng, técnico auxiliar de informática especialista 
principal.

(Custo desta publicação $ 2 310,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de operário qualificado, 1.º escalão, área de ferreiro, 
da carreira de operário qualificado, em regime de contrato de 
assalariamento, do pessoal civil da Direcção dos Serviços das 

合格應考人：

名次  姓名                 最後成績

1.º 李美貴 ..................................................................75.10

2.º 關芷茵 ..................................................................74.80

3.º 何燕萍 ..................................................................71.80

4.º 陳綺珊 ..................................................................68.80

5.º 馬思琪 ..................................................................60.30

6.º 劉永康 ..................................................................60.10

7.º 張萬有 ..................................................................58.90

8.º 黃韻 ......................................................................55.80

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試（實踐試）被除名之投考人：2名；

——因缺席知識考試（筆試及實踐試）被除名之投考人：26名；

——因缺席專業面試被除名之投考人：1名。

b）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於五十分被淘汰之投考人：5名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，

向保安司司長提起上訴。

（經保安司司長於二零一三年九月十三日批示確認）

二零一三年九月五日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：副警務總長 李璧瑩

委員：警長 羅錫培

   首席特級資訊助理技術員 黃有明

（是項刊登費用為 $2,310.00）

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（鐵器範疇）一缺，經於二零一三年二月六

日第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式進行



14762 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 39 期 —— 2013 年 9 月 25 日

Forças de Segurança de Macau, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 6, II Série, de 6 de Fevereiro de 2013:

Candidatos aprovados: 

Lugar  Nome Pontuação
 final

1.º Ho Ngai Fong ..................................................... 78,60

2.º Sam Weng Kok .................................................. 75,80

Nota:

a) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluído por ter obtido classificação na prova de conheci-
mentos inferior a 50 valores: 1 candidato.

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 publica-
ção no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau para o Secretário para a Segurança.

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

Segurança, de 13 de Setembro de 2013).

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

O Júri:

Presidente: Lei Pek Ieng, subintendente da PSP.

Vogais: Lo Sec Pui, chefe da PSP; e

Ho Weng Chio, operário qualificado.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de operário qualificado, 1.º escalão, área de pneu, 
da carreira de operário qualificado, 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:

Candidatos aprovados: 

Lugar  Nome Pontuação
 final

1.º Leong Kin Lao................................................... 82,10

2.º Cheong Kai Tong ............................................... 81,60

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 publica-
ção no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau para o Secretário para a Segurança.

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

Segurança, de 13 de Setembro de 2013).

普通對外入職開考的開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格應考人： 

名次  姓名 最後成績

1.º 何毅峰 ..................................................................... 78.60

2.º 沈永角 ..................................................................... 75.80

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於五十分被淘汰之投考人：1名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，

向保安司司長提起上訴。

（經保安司司長於二零一三年九月十三日批示確認）

二零一三年九月五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

   技術工人 何永釗

（是項刊登費用為 $1,634.00）

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（輪胎範疇）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，現公佈最後成績名單如

下：

合格應考人： 

名次 姓名 最後成績

1.º 梁健鎏 ..................................................................... 82.10

2.º 張啟通 ..................................................................... 81.60

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，

向保安司司長提起上訴。

（經二零一三年九月十三日保安司司長的批示確認）
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Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 5 de Setembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Lei Pek Ieng, subintendente da PSP. 

Vogais: Lo Sec Pui, chefe da PSP; e 

Wong Ou Tek, assistente técnico administrativo especialista.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de operário qualificado, 1.º escalão, área de 
impressão, da carreira de operário qualificado, 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 Espe-
cial de Macau n.º 6, II Série, de 6 de Fevereiro de 2013:

Candidato aprovado: 

Nome Pontuação
 final

Ng Mei ............................................................................... 67,90

Nota:

a) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

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

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 publica-
ção no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau para o Secretário para a Segurança.

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

Segurança, de 13 de Setembro de 2013).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 6 de Setembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Lei Pek Ieng, subintendente da PSP.

Vogais: Lo Sec Pui, chefe da PSP; e

Julieta Wong Wei Hsien, assistente técnica administrativa 
especialista.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico especialista, 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 30, II Série, de 
24 de Julho de 2013: 

二零一三年九月五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

 特級行政技術助理員 黃奧迪

（是項刊登費用為 $1,292.00）

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（印刷範疇）兩缺，經於二零一三年二月六

日第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式進行

普通對外入職開考的開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格應考人：

吳尾 ............................................................................... 67.90

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於五十分被淘汰之投考人：3名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內向

保安司司長提起上訴。

（經保安司司長於二零一三年九月十三日批示確認）

二零一三年九月六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

   特級行政技術助理員 Julieta Wong Wei Hsien

（是項刊登費用為 $1,429.00）

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員第一職階特級

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，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：
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Candidato aprovado: valores

Cheong Ho Ming ................................................................ 80,50

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lis-
ta, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publica-
ção para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 16 de Setembro de 2013).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 13 de Setembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Lai Neng Kuan, técnico superior principal da Di-
recção 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

Lam Yik Kiu, técnico superior de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços de Finanças.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afi-
xada, no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau, a lista provisória dos candidatos ao concurso 
comum, de acesso, documental e condicionado, para o preen-
chimento de sete lugares de adjunto-técnico 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 Administrati-
va Especial de Macau n.º 35, II Série, de 28 de Agosto 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 das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Setembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Wong Kuai Peng, adjunto-técnico de 1.ª classe da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Cheang Mio I, adjunto-técnico de 1.ª classe da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Kuong Wai Lok Domingos Savio, técnico de 1.ª classe da Di-
recção dos Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

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

合格准考人： 分

張可明 ............................................................................. 80.50

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。

（經二零一三年九月十六日保安司司長的批示確認）

二零一三年九月十三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高級技術員 賴寧筠

委員：澳門保安部隊事務局一等高級技術員 談偉強

 財政局一等高級技術員 林奕翹

（是項刊登費用為 $1,155.00）

公 告

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

技術輔導員七缺，經於二零一三年八月二十八日第三十五期《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。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三

款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務局

大堂，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。

二零一三年九月十二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一等技術輔導員 黃桂萍

委員：澳門保安部隊事務局一等技術輔導員 鄭妙綺

   教育暨青年局一等技術員 鄺偉樂

（是項刊登費用為 $1,057.00）

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現以

審查文件及有限制方式，為本局文職人員進行下列普通晉級開

考，以填補以下空缺：
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Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

Um lugar de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão; e

Quatro lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão.

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

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

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

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Lista

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de seis lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico do quadro de pessoal da Polícia 
Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 
10 de Julho de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lao Wai I ........................................................................72,14

2.º Sio Sio Man ....................................................................71,38

3.º Ung Nga Teng ................................................................71,26

4.º Cheong Wai Kuan .........................................................70,84

5.º Cheang, Romeu .............................................................69,87

6.º Chin, Sandra Lai ...........................................................69,84

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

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

Segurança, de 13 de Setembro de 2013).

Polícia Judiciária, aos 12 de Setembro de 2013.

O Júri do concurso:

Presidente: Ieong Chon Lai, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Kou Lai Kun, técnica superior assessora; e

Chan Wai Chong, adjunto-técnico especialista da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

編制外合同人員：

第一職階首席翻譯員一缺；

第一職階首席技術輔導員四缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本公

告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十

日內遞交。

二零一三年九月十七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 $1,057.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一三年七月十日第二十八期第二組《澳門特

別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考，以填補本局人員編制內技術輔導員職程第一職階首

席技術輔導員六缺，合格投考人的最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 劉慧怡 ........................................................................ 72.14

2.º 蕭少敏 ........................................................................ 71.38

3.º 吳雅婷 ........................................................................ 71.26

4.º 張慧筠 ........................................................................ 70.84

5.º Cheang, Romeu ........................................................ 69.87

6.º Chin, Sandra Lai ...................................................... 69.84

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九月十三日批示確認）

二零一三年九月十二日於司法警察局

典試委員會：

主席：處長 楊春麗 

正選委員：顧問高級技術員 高麗娟

  特級技術輔導員（統計暨普查局） 陳偉中 

（是項刊登費用為 $1,429.00）
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Anúncio

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:

Três lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, área 
jurídica, da carreira de técnico superior;

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, área de 
administração, da carreira de técnico superior;

Um lugar de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da 
carreira de intérprete-tradutor;

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, área de adminis-
tração, da carreira de técnico.

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

Dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico;

Quatro lugares de assistente técnico administrativo principal, 
1.º escalão, 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 18 de Setembro de 2013.

O Director, Wong Sio Chak.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

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 acham abertos os seguintes concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados, para o preen-
chimento dos lugares do Estabelecimento Prisional de Macau 
seguintes: 

Uma vaga de técnico superior principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior, do quadro de pessoal;

公 告

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（法律範疇）三

缺；

高級技術員職程第一職階首席高級技術員（行政範疇）一

缺；

翻譯員職程第一職階首席翻譯員一缺；

技術員職程第一職階首席技術員（行政範疇）一缺。

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兩缺；

行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員四缺。

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。

二零一三年九月十八日於司法警察局

局長 黃少澤

（是項刊登費用為 $1,537.00）

澳 門 監 獄

公 告

為填補澳門監獄以下職位空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行普通限制性

晉級開考：

編制內高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺；
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Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico superior, contratado além do quadro;

Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior, contratado além do quadro;

Dois lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, contratado além do quadro;

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, con-
tratado por assalariamento.

Os avisos respeitantes aos referidos concursos encontram-
-se afixados no quadro de anúncios do rés-do-chão do Edifício 
Administrativo do Estabelecimento Prisional de Macau, sito 
na Rua de S. Francisco s/n Coloane, Macau, e publicados no 
website do EPM. 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.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 19 de Setembro de 
2013.

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Aviso

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para a Segurança, de 5 de Agosto de 2013, 
se acha aberto o concurso comum, de acesso, condicionado, 
de prestação de provas, nos termos da Lei n.º 14/2009, da Lei 
n.º 2/2008, da Lei n.º 7/2006, do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, do Regulamento Administrativo n.º 13/2006 e do 
Regulamento Administrativo n.º 25/2000, com as alterações 
introduzidas pelos Regulamentos Administrativos n.º 12/2006 
e n.º 22/2009, para a admissão dos primeiros vinte candidatos 
considerados aptos e melhor classificados, com destino à fre-
quência do curso de formação, para o preenchimento, segundo 
a ordenação classificativa dos candidatos aprovados no refe-
rido curso, de vinte vagas de guarda principal, 1.º escalão, do 
quadro de pessoal da carreira do Corpo de Guardas Prisionais 
(CGP) do Estabelecimento Prisional de Macau (EPM):

1. Tipo de concurso, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de acesso, condicionado, de 
prestação de provas, circunscrito ao pessoal do quadro do 
Corpo de Guardas Prisionais do Estabelecimento Prisional de 
Macau.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau. 

O presente concurso é válido até ao preenchimento dos luga-
res para que foi aberto. 

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；

以編制外合同任用的技術員職程第一職階首席技術員兩

缺；

以散位合同任用的行政技術助理員職程第一職階特級行政

技術助理員一缺。

有關開考通告正張貼在澳門路環竹灣馬路聖方濟各街澳門

監獄行政樓地下告示板，並於本監獄網頁內公佈，報考應自有關

公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個工作日起計十天內

作出。

二零一三年九月十九日於澳門監獄

獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $1,566.00）

通 告

根據保安司司長於二零一三年八月五日作出之批示，並根

據第14/2009號法律、第2/2008號法律、第7/2006號法律、第

23/2011號行政法規、第13/2006號行政法規、經第12/2006號行

政法規及第22/2009號行政法規修改的第25/2000號行政法規規

定，現通過以考核方式進行普通限制性晉升開考，錄取及格及得

分最高的前20名投考人修讀培訓課程，並在修讀完成後，成績及

格的投考人依次填補澳門監獄人員編制內獄警隊伍職程第一職

階首席警員二十缺。

1. 開考類別、期限及有效期：

本普通限制性晉升開考以考核方式為之，並僅以澳門監獄人

員編制內獄警隊伍人員為對象。

報考應自本開考通告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一

個工作日起計十天內作出。

本開考的有效期於所開考的職位均被填補時屆滿。
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2. Requisitos de admissão 

Podem candidatar-se os guardas e guardas de primeira do 
quadro de pessoal da carreira do Corpo de Guardas Prisionais 
do Estabelecimento Prisional de Macau que reúnam, até ao ter-
mo do prazo de apresentação de candidaturas, as condições de 
acesso previstas no n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 2/2008, no n.º 1 
do artigo 13.º da Lei n.º 7/2006 e n.º 1 do artigo 22.º do Regulamento 
Administrativo n.º 13/2006.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas

A candidatura é feita mediante o preenchimento da «Ficha 
de inscrição em concurso»  (modelo n.º 1) (encontra-se à venda 
na Imprensa Oficial ou disponível no website da referida 
entidade), aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 250/2011, devendo o mesmo ser entregue, pessoalmente, até 
ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de expe-
diente, na Divisão de Recursos Humanos, sita no 2.º andar do 
Edifício Administrativo do Estabelecimento Prisional de Ma-
cau, acompanhando os seguintes documentos:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas;

c) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e a categoria que detêm, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública e a avaliação do 
desempenho relevante para a apresentação a concurso;

d) Nota curricular assinada pelo candidato (escrita em chi-
nês ou em português).

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

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas a), b) e c) desde que os mesmos se 
encontrem já arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura. 

4. Vencimento e regalias

De acordo com o Mapa II anexo à Lei n.º 2/2008, o guarda 
principal, 1.º escalão, vence pelo índice 340 da tabela indiciária 
e usufrui dos direitos e regalias previstos na legislação que rege 
a carreira do Corpo de Guardas Prisionais e no regime geral 
da função pública.

5. Conteúdo funcional

5.1 Ao pessoal do CGP compete garantir a ordem e a segu-
rança nas instalações prisionais, zelar pela observância dos 
regulamentos prisionais e contribuir para a correcta execução 
das penas privativas da liberdade, da prisão preventiva e das 
medidas de segurança privativas da liberdade.

2. 錄取要件：

在報考期限屆滿前，凡符合第2 /20 0 8號法律第八條第三

款、第7/2006號法律第十三條第一款及第13/2006號行政法規第

二十二條第一款規定的晉升條件的澳門監獄人員編制內獄警隊

伍職程之一等警員及警員均可投考。

3. 報考辦法及地點：

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的格式一投

考報名表（可於印務局購買或在該局網頁下載），並於指定期限

及辦公時間，連同下列文件，以親送方式遞交至澳門監獄行政樓

二樓人力資源處：

a）有效的身份證明文件副本；

b）學歷的證明文件副本；

c）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；

d）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）。

上述a）項及b）項文件可由公證員、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依法認證

的情況，遞交時必須出示文件正本。

如有關文件已存於個人檔案內，則免除提交a）、b）和c）項

中所指的文件，但須在投考報名表上明確聲明。

4. 薪俸及福利：

根據第2/2008號法律附件表二的規定，第一職階首席警員之

薪俸點為340點，並享有規範獄警隊伍職程及公職一般制度規定

的權利及福利。

5. 職務內容

5.1 獄警隊伍人員負責維持監獄設施內的秩序及安全，監察

對監獄規章的遵守，妥善執行剝奪自由的刑罰、羈押及剝奪自由

的保安處分。
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5.2 Ao pessoal do CGP compete participar nos planos de 
reintegração da população prisional na sociedade.

6. Método de selecção para a admissão ao curso de formação

6.1 Método de selecção:

6.1.1 Provas de aptidão física;

6.1.2 Provas de conhecimentos;

6.1.3 Exame psicológico;

6.1.4 Entrevista profissional;

6.1.5 Avaliação curricular.

6.2 Cada um dos métodos de selecção acima referidos tem 
carácter eliminatório.

6.3 Cada um dos métodos de selecção acima referido é clas-
sificado segundo uma escala de 0 a 20 valores.

6.4 Excepto no exame psicológico em que é classificado 
como «favorável preferencialmente», «muito favorável», «favo-
rável», «favorável com reserva» e «não favorável», a que cor-
respondem, respectivamente, as menções quantitativas de 20, 
16, 12, 8 e 0 valores, sendo que os candidatos classificados com 
«não favorável» são excluídos; segundo os critérios de classi-
ficação fixados por Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 79/2010, os candidatos que obtenham classificação média 
inferior a 10 valores, ou que não satisfaçam as exigências míni-
mas em duas das provas, são classificados como «Inaptos». Os 
candidatos considerados inaptos são eliminados; nos restantes 
métodos de selecção, os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 10 valores são excluídos.

6.5 São excluídos do concurso os candidatos que faltarem ou 
desistirem em qualquer das provas.

7. Programa das provas

O programa das provas abrangerá as seguintes matérias:

7.1 Conhecimento em legislação:

7.1.1 Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

7.1.2 Regulamento Administrativo n.º 25/2000, com as 
alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 12/2006 e pelo Regulamento Administrativo n.º 22/2009 —
Orgânica do Estabelecimento Prisional de Macau;

7.1.3 Regulamento Interno do Estabelecimento Prisional de 
Macau, homologado pelo Secretário para a Segurança, em 16 
de Setembro de 2009;

7.1.4 Lei n.º 7/2006 — Estatuto do Pessoal da Carreira do 
Corpo de Guardas Prisionais;

7.1.5 Regulamento Administrativo n.º 13/2006 — Regime 
dos Concursos, Cursos de Formação e Estágio do Pessoal do 
Corpo de Guardas Prisionais;

7.1.6 Regime penitenciário:

7.1.6.1 Decreto-Lei n.º 60/94/M, de 5 de Dezembro — Apro-
va o Regime Disciplinar do Corpo de Guardas Prisionais de 
Macau;

5.2 獄警隊伍人員須參與使被監禁人重新投入社會的計劃。

6 錄取修讀培訓課程的甄選方法：

6.1 甄選方法：

6.1.1 體能測試；

6.1.2 知識測試；

6.1.3 心理測驗；

6.1.4 專業面試；

6.1.5 履歷評估。

6.2 上指每一項的甄選方法均具淘汰性。

6.3 上指每一項甄選方法，採用0至20分制。

6.4 心理測驗的結果以“極優”、“優”、“良”、“平”、“劣”

作評語，並分別相當於20分、16分、12分，8分及0分，評為“劣”

的投考人即被淘汰；體能測試將按第79/2010號保安司司長批示

的評分標準評分，平均分低於10分或在各項測試中有兩項測試

未能達至所定的最低要求，被評為“不及格”而被淘汰；其餘甄

選方法評分低於10分的投考人，即被淘汰。

6.5 缺席或放棄任何一項考核的投考人即被除名。

7. 考試範圍：

考試範圍將包括以下內容：

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 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 經保安司司長於二零零九年九月十六日認可的澳門監

獄內部規章；

7.1.4 第7/2006號法律——《獄警隊伍職程人員通則》；

7.1.5 第13/2006號行政法規——《獄警隊伍人員的開考、培

訓課程及實習制度》；

7.1.6 監獄制度；

7.1.6.1 十二月五日第60/94/M號法令——《核准澳門獄警隊

伍之紀律制度》；
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7.1.6.2 Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho — Aprova o 
Regime de Execução das Medidas Privativas da Liberdade;

7.1.6.3 Despacho n.º 8/GM/96, de 31 de Janeiro — Aprova o 
Regulamento de Estabelecimento Prisional de Coloane;

7.1.7 Decreto-Lei n.º 86/99/M, de 22 de Novembro — Regula 
o regime de intervenção jurisdicional na execução da pena de 
prisão e da medida de segurança de internamento e respectivos 
efeitos;

7.1.8 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos;

7.1.9 Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Trata-
mentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes;

7.1.10 Lei n.º 9/2002 — Lei de Bases da Segurança Interna da 
Região Administrativa Especial de Macau;

7.1.11 Despacho do Chefe do Executivo n.º 14/2005 — Cria a 
Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços 
de Segurança de Macau;

7.1.12 Regulamento Administrativo n.º 22/2003, com as alte-
rações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 36/2003 
—  Regulamento de Continências e Honras;

7.1.13 Regulamento Administrativo n.º 32/2004 — Regula-
mento de Uniformes das Forças e Serviços de Segurança de 
Macau;

7.1.14 Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

7.1.14.1 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Públi-
ca de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro;

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

7.1.14.3 Regulamento Administrativo n.º 31/2004 (Regime 
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública);

7.1.15 Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

7.1.16 Despacho do Secretário para a Segurança n.º 157/2009 
– Subdelega competências no director do Estabelecimento Pri-
sional de Macau;

7.1.17 Despacho n.º 00034-DP/EPM/2010, exarado pelo Di-
rector do EPM — Delega e subdelega competências na subdi-
rectora do Estabelecimento Prisional de Macau;

7.1.18 Despacho n.º 00133-DP/EPM/2009, exarado pelo Di-
rector do EPM — Delega competências no chefe do Departa-
mento de Assuntos Prisionais do Estabelecimento Prisional de 
Macau;

7.2 Conhecimentos específicos no âmbito do respectivo con-
teúdo funcional;

7.3 Redacção de documentos oficiais e assuntos de actualida-
de.

7.1.6.2 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》；

7.1.6.3 一月三十一日第8/GM/96號批示——《核准路環監

獄規章》；

7.1.7 十一月二十二日第86/99/M號法令——規範在徒刑及收

容保安處分之執行及其效果方面之司法介入制度；

7.1.8 《公民權利和政治權利國際公約》；

7.1.9 《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或

處罰公約》；

7.1.10 第9/2002號法律——《澳門特別行政區內部保安綱要

法》；

7.1.11 第14/2005號行政長官批示——設立澳門特別行政區

保安部隊及保安部門紀律監察委員會；

7.1.12 經第36/2003號行政法規修改的第22/2003號行政法

規——《敬禮及禮儀規章》；

7.1.13 第32/2004號行政法規——《澳門保安部隊及保安部

門制服規章》；

7.1.14 澳門公職法律制度；

7.1.14.1 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》；

7.1.14.2 第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現

評核原則》；

7.1.14.3 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》；

7.1.15 第8/2005號法律——《個人資料保護法》；

7.1.16 第157/2009號保安司司長批示——將若干權限轉授

予澳門監獄獄長；

7.1.17 第00034-DP/EPM/2010號澳門監獄獄長批示——將

若干權限授予及轉授予澳門監獄副獄長；

7.1.18 第00133-DP/EPM/2009號澳門監獄獄長批示——將

若干權限授予澳門監獄監務事務廳廳長；

7.2 有關職務範圍內的專門知識；

7.3 公文寫作及社會時事。
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Aos candidatos é permitida a consulta das legislações refe-
ridas na alínea 7.1 no decurso das provas de conhecimentos, à 
excepção de quaisquer livros de referência ou informações.

8. Sistema de classificação

Os resultados obtidos são classificados segundo uma esca-
la de 0 a 20 valores pelo júri, aplicando a fórmula de classifi-
cação aprovada pelo Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 80/2010.

9. Data, hora e local de realização de provas

A data, hora e local de realização da primeira prova será 
anunciada com a publicação da lista definitiva dos candidatos 
admitidos ao concurso.

10. Curso de formação

10.1 Os candidatos aos lugares de guarda principal aprova-
dos no respectivo concurso são convocados para a frequência 
do curso de formação, em face da ordem de classificação, até 
ao número que for fixado no presente aviso de abertura do 
concurso.

10.2 O curso de formação de acesso à categoria superior des-
tina-se a proporcionar ao candidato conhecimentos acrescidos 
e actualizados sobre matéria prisional, que o dotem de qualifi-
cação específica para o desempenho da nova categoria.

10.3 O programa do curso de formação para o acesso à cate-
goria de guarda principal, pode ser consultado, durante o horá-
rio de expediente, na Divisão de Recursos Humanos.

10.4 O curso de formação tem a duração máxima de seis me-
ses.

10.5 Os candidatos que frequentam o curso de formação são 
classificados segundo uma escala de 0 a 20 valores.

11. Classificação final

11.1 A classificação final do processo de selecção baseia-se 
na fórmula aprovada pelo Despacho do Secretário para a Segu-
rança n.º 80/2010.

11.2 Consideram-se apenas aprovados os candidatos com 
classificação igual ou superior a 10 valores.

11.3 Em caso de igualdade de classificação, a ordenação dos 
candidatos faz-se de acordo com a seguinte ordem de preferên-
cia:

11.3.1  Melhor avaliação do desempenho;

11.3.2  Maior antiguidade na categoria;

11.3.3  Maior antiguidade na carreira;

11.3.4  Maior antiguidade na função pública.

11.4  A lista de classificação final é homologada pelo Secretá-
rio para a Segurança e publicada no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

在知識測試時，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. 評核制度：

由典試委員會採用0至20分制，按第80/2010號保安司司長

批示的計算公式評分。

9. 考核日期、時間和地點：

首項考核的日期、時間和地點將於公佈准考人確定名單時公

佈。

10. 培訓課程

10.1 通過有關晉升首席警員職位開考的投考人，按評分的排

名次序獲錄取修讀培訓課程，直至達到本開考通告定出的數目

為止。

10.2 晉升職級的培訓課程，目的為使投考人獲得更廣泛及

最新的監獄事務知識，使其能夠具有擔任新職級職務所需的專

業資歷。

10.3 晉升首席警員職級培訓課程大綱，可於辦公時間內前

往人力資源處查閱。

10.4 培訓課程最多為期六個月。

10.5 對修讀培訓課程的投考人的評分，以0至20分制評分。

11 最後評分：

11.1 甄選程序的最後評分，是按第80/2010號保安司司長批

示核准的既定計算公式為之。

11.2 獲得10分或以上評分的投考人，方獲通過有關晉升開

考；

11.3 投考人所得評分相同時，順序按下列標準排列名次：

11.3.1 較佳的工作表現評核；

11.3.2 在職級的年資較長；

11.3.3  在職程的年資較長；

11.3.4  在公職的年資較長。

11.4 最後評核名單由保安司司長認可，並公佈於《澳門特別

行政區公報》。
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12. Locais de afixação das listas de provisória, definitiva e 
classificativa

As referidas listas serão afixadas no quadro de anúncio do 
rés-do-chão do Edifício Administrativo do Estabelecimento 
Prisional de Macau, sito na Rua de S. Francisco s/n Coloane.

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 poderá 
também ser consultada no referido Boletim Oficial.

13. Legislações aplicáveis

O presente concurso é regulado pela Lei n.º 2/2008, Lei 
n.º 7/2006 e Regulamento Administrativo n.º 13/2006, conju-
gado com a Lei n.º 14/2009 e o Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

14. Composição do Júri

Presidente: Chang Man Wai, chefe da Divisão de Organiza-
ção e Informática.

Vogais efectivos: Lao Iun Cheng, comissário-chefe; e

Lao Chi Hong, técnico superior de 2.ª classe. 

Vogais suplentes: Leong Song Tou, comissário-chefe; e  

Si Tou Wai Chu, técnica superior de 2.ª classe. 

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 12 de Setembro de 
2013.

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 10 974,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 3 de Julho de 
2013, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para a Equi-
paração de Habilitações na área do diagnóstico e terapêutica — 
área de registografia, faz-se pública a seguinte lista provisória 
de acordo com o despacho do director dos Serviços, substituto, 
de 3 de Setembro de 2013, exarado em conformidade com as 
disposições do ponto n.º 12 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da 
Comissão para a Equiparação de Habilitações na área do diag-
nóstico e terapêutica:

A.  Cardiopneumologia

1. Candidatos dispensados da realização do exame:

N.º Nomes

1. Lei Si Man.

2. Leong Weng Wai.

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將張貼於澳門路環竹灣馬路聖方濟各街澳門監獄

行政樓地下告示板。

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》，最後評核名單也可在上述所指《公報》查閱。

13. 適用法例

本開考由第2/2008號法律、第7/2006號法律、第13/2006號

行政法規，並配合第14/2009號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

14. 典試委員會的組成：

主席：組織及資訊處處長 曾文威

正選委員：總警司 劉遠程

     二等高級技術員 婁子康

候補委員：總警司 梁崇道

     二等高級技術員 司徒慧珠

二零一三年九月十二日於澳門監獄

獄長 李錦昌   

（是項刊登費用為 $10,974.00）

衛  生  局

名  單

衛生局《診療範疇同等學歷》——圖示記錄範疇考試一事，

已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》內公佈。現按本局代局長於二零一三年九月三日批示，根據

診療範疇同等學歷審查委員會第2/TDT/2011號決議第十二款規

定，茲公佈臨時名單如下：

A. 心肺學

1. 豁免考試的投考人：

序號   姓名

1 李詩敏

2 梁榮緯
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2. Candidato admitido condicionalmente:

 Nome  Observações 

 Ng Lai Cheng  a), b), c)

Observações:

a) Falta da cópia do documento de identificação válido;

b) Falta a pública forma do diploma de licenciatura em área 
congénere a diagnóstico e terapêutica obtido no exterior da 
Região Administrativa Especial de Macau;

c) Falta a pública forma do boletim classificativo em área 
congénere a diagnóstico e terapêutica obtido no exterior da 
RAEM.

Os candidatos admitidos condicionalmente devem apresen-
tar os documentos em falta na Secção de Expediente dos Ser-
viços de Saúde ou remetê-los, por meio de correio, para a mes-
ma Secção, até 11 de Outubro de 2013, devendo ser indicado 
no rosto do sobrescrito «Prova de Equiparação de Habilitações 
na Área do Diagnóstico e Terapêutica (área de registografia 
— Cardiopneumologia) — entrega dos documentos em falta». 
Caso contrário, o candidato perderá a qualidade de admissão à 
prova de exame, consoante a situação.

Serviços de Saúde, aos 17 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 977,00)

Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 3 de Julho de 
2013, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para a Equi-
paração de Habilitações na área do diagnóstico e terapêutica 
— área laboratorial, faz-se pública a seguinte lista provisória 
de acordo com o despacho do director dos Serviços, substituto, 
de 3 de Setembro de 2013, exarado em conformidade com as 
disposições do ponto n.º 12 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da 
Comissão para a Equiparação de Habilitações na área do diag-
nóstico e terapêutica:

A.  Análise Clínica e Saúde Pública

1. Candidatos admitidos à prova: 

N.º  Nomes

1.  Chan Ka Ian

2.  Chio Sin U

3.  Choi Nga Man

4.  Chong San San

5.  Ho Soi Tong

6.  Ieong Pou Lan

7.  Kuan Kim Meng

8.  Lam Hio Ian

2. 有條件限制的投考人：

   姓名 備註

吳麗貞 a），b），c）

備註：

a）欠缺有效的身份證明文件副本；

b）欠缺澳門特別行政區以外取得的相關診療專業範疇學士

學位畢業證書的認證繕本；

c）欠缺澳門特別行政區以外取得的相關診療專業範疇學士

學位成績單的認證繕本。

有條件限制的投考人最遲於二零一三年十月十一日將欠缺的

文件郵寄或遞交衛生局文書科，並在信封面註明為“診療範疇同

等學歷考試（圖示記錄範疇——心肺學）——補交文件＂，否則

根據情況會失去准予考試資格。

二零一三年九月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,977.00）

衛生局《診療範疇同等學歷》——化驗範疇考試一事，已於

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》

內公佈。現按本局代局長於二零一三年九月三日批示，根據診療

範疇同等學歷審查委員會第2/TDT/2011號決議第十二款規定，

茲公佈臨時名單如下：

A. 臨床及公共衛生化驗

1. 准予考試的投考人：

序號   姓名

1  陳家欣

2  焦倩如

3  蔡雅雯

4  庄珊珊

5  何瑞彤

6  楊寶蘭

7  關劍銘

8  林曉仁
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1. Candidatos admitidos à prova: 

9.  Lao Sio Fan

10.  Wong Hang Fong

11.  Wong Si Man

2.Candidatos admitidos condicionalmente: 

N.º Nomes Observações

1. Leong Kin Ton a)

2. Leong Wa Seng a)

Observação:

a) Falta a pública forma do boletim classificativo em área 
congénere a diagnóstico e terapêutica obtido no exterior da 
Região Administrativa Especial de Macau.

3. Candidatos excluídos: 

N.º Nome Observações

1. Choi Ka Tong a)

2. Ip Chan Seng a)

3. Lai Si Kei a)

Observação:

a) Ao abrigo do ponto n.º 8.1 do ponto n.º 8 e n.º 9 da Delibe-
ração n.º 2/TDT/2011 «Procedimento para a Equiparação de 
Habilitações na Área do Diagnóstico e Terapêutica», o conteú-
do do curso indicado no certificado de habilitações apresenta-
do pelo candidato não corresponde aos requisitos estipulados.

B.  Anatomia Patológica

1.  Candidato admitido condicionalmente: 

Nome Observações

Chan Ka Man a)

Observação:

a) Falta a fotocópia do plano de estudo e programa do curso, 
assim como as cargas horárias do estágio e os créditos de cada 
disciplina.

Os candidatos admitidos condicionalmente devem apre-
sentar os documentos em falta na Secção de Expediente dos 
Serviços de Saúde ou remetê-los, por meio de correio, para a 
mesma Secção, até 11 de Outubro de 2013, devendo ser indica-
do no rosto do sobrescrito «Prova de Equiparação de Habilita-
ções na Área do Diagnóstico e Terapêutica (Área Laboratorial 
— Análise Clínica e Saúde Pública/Anatomia Patológica) — 
entrega dos documentos em falta». Caso contrário, o candidato 
perderá a qualidade de admissão à prova de exame, consoante 
a situação.

Serviços de Saúde, aos 17 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 3 021,00)

1. 准予考試的投考人：

9  劉小芬

10  黃恆峰

11  黃斯敏

2. 有條件限制的投考人：

序號 姓名 備註

1 梁健堂 a）

2 梁華勝 a）

備註：

a）欠缺澳門特別行政區以外取得的相關診療專業範疇學士

學位成績單的認證繕本。

3. 申請不獲接納的投考人：

序號 姓名 備註

1 蔡加棟 a）

2 葉振昇 a）

3 黎詩琪 a）

備註：

a）根據第2/T DT/2011號決議《診療範疇同等學歷審查程

序》第八款第8.1項及第九款規定，申請人遞交的學歷證書授課

內容未符合有關規定。

B. 解剖病理

1. 有條件限制的投考人：

姓名 備註

陳嘉敏 a）

備註：

a）欠缺課程學習計劃及大綱，以及證明實習時數及各科目

學分的證明文件副本。

有條件限制的投考人最遲於二零一三年十月十一日將欠缺

的文件郵寄或遞交衛生局文書科，並在信封面註明為“診療範

疇同等學歷考試（化驗範疇——臨床及公共衛生化驗 /解剖病

理）——補交文件＂，否則根據情況會失去准予考試資格。

二零一三年九月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $3,021.00）
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Tendo sido publ icado no Bole t im Of ic ia l da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 3 de 
Julho de 2013, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame 
para a Equiparação de Habilitações na área do diagnóstico e 
terapêutica — área ortóptica, faz-se pública a seguinte lista 
provisória de acordo com o despacho do director dos Serviços, 
substituto, de 3 de Setembro de 2013, exarado em conformidade com 
as disposições do ponto n.º 12 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 
da Comissão para a Equiparação de Habilitações na área do 
diagnóstico e terapêutica:

1.  Candidato excluído:

Nome Observação

Lou Pui I a)

Observação:

 a) Ao abrigo do ponto n.º 8.3 do ponto n.º 8 e n.º 9 da Deli-
beração n.º 2/TDT/2011 «Procedimento para a Equiparação de 
Habilitações na Área do Diagnóstico e Terapêutica», o conteú-
do do curso indicado no certificado de habilitações apresenta-
do pelo candidato não corresponde aos requisitos estipulados.

Serviços de Saúde, aos 17 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 3 de Julho de 
2013, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para a Equi-
paração de Habilitações na área do diagnóstico e terapêutica 
— área farmacêutica, faz-se pública a seguinte lista provisória 
de acordo com o despacho do director dos Serviços, substituto, 
de 3 de Setembro de 2013, exarado em conformidade com as 
disposições do ponto n.º 12 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da 
Comissão para a Equiparação de Habilitações na área do diag-
nóstico e terapêutica:

1. Candidatos admitidos à prova:

N.º      Nomes

1. Ao Ka Man

2. Ao Man Fa

3. Chan Mei Mei

4. Chan Weng Tim

5. Chao Chon Kit

6. Che Mei Kei

7. Che Tat Weng

8. Che Weng Si

9. Chek Hio Ha

10. Chen Haizhang

11. Cheong Wan Sao

12. Choi Leng Fong

13. Choi Mun Tong

衛生局《診療範疇同等學歷》——視軸矯正範疇考試一事，

已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》內公佈。現按本局代局長於二零一三年九月三日批示，根據

診療範疇同等學歷審查委員會第2/TDT/2011號決議第十二款規

定，茲公佈臨時名單如下：

1. 申請不獲接納的投考人：

姓名 備註

勞佩怡 a）

備註：

a）根據第2/T DT/2011號決議《診療範疇同等學歷審查程

序》第八款第8.3項及第九款規定，申請人遞交的學歷證書授課

內容未符合有關規定。

二零一三年九月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $950.00）

衛生局《診療範疇同等學歷》——藥劑範疇考試一事，已於

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》

內公佈。現按本局代局長於二零一三年九月三日批示，根據診療

範疇同等學歷審查委員會第2/TDT/2011號決議第十二款規定，

茲公佈臨時名單如下：

1. 准予考試的投考人：

序號   姓名

1 區嘉雯

2 區文花

3 陳美美

4 陳永添

5 周進傑

6 謝美琪

7 謝達榮

8 謝詠詩

9 戚曉霞

10 陳海章

11 張薀秀

12 蔡靈鳳

13 徐滿堂
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序號   姓名

14 徐淑儀

15 鍾秀慧

16 房偉聰

17 馮偉杰

18 傅月明

19 何志堅

20 何玉婷

21 洪凱富

22 姚悅梅

23 葉嘉韻

24 葉碧芳

25 甘慧雯

26 關彩萍

27 黎永鋒

28 林偉明

29 劉嘉莉

30 劉君略

31 劉麗華

32 劉詠儀

33 李純偉

34 李惟惟

35 李頴賢

36 羅巧儀

37 羅文峰

38 勞祥興

39 伍皓燊

40 吳衍超

41 吳小寶

42 顏瀚瑜

43 敖進威

44 施偉群

45 譚雪瑩

46 唐嘉燕

47 黃志剛

48 黃耀俊

49 黃楚琪

50 黃凱紅

51 黃艷紅

52 黃美儀

53 胡嘉玲

54 胡少俊

N.º      Nomes

14. Choi Sok I

15. Chong Sao Wai

16. Fong Wai Chong

17. Fong Wai Kit

18. Fu Ut Meng

19. Ho Chi Kin

20. Ho Iok Teng

21. Hong Hoi Fu

22. Io Ut Mui

23. Ip Ka Wan

24. Ip Pek Fong

25. Kam Wai Man

26. Kuan Choi Peng

27. Lai Weng Fong

28. Lam Wai Meng

29. Lao Ka Lei

30. Lao Kuan Leok

31. Lao Lai Wa

32. Lao Weng I

33. Lei Son Wai

34. Lei Wai Wai

35. Lei Willie

36. Lo Hao I

37. Lo Man Fong

38. Lou Cheong Heng

39. Ng Hou San

40. Ng In Chio

41. Ng Sio Pou

42. Ngan Hon U

43. Ngou Chon Wai

44. Shi Weiqun

45. Tan Xueying

46. Tong Ka In

47. Vong Chi Kong

48. Vong Io Chon

49. Wong Cho Kei

50. Wong Hoi Hong

51. Wong Im Hong

52. Wong Mei I

53. Wu Ka Leng

54. Wu Sio Chon
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2. 有條件限制的投考人：

序號    姓名 備註

1 潘鳳霞 a）

2 黃依雯 a）

備註：

a）欠缺課程學習計劃及大綱，以及證明實習時數及各科目

學分的證明文件副本。

有條件限制的投考人最遲於二零一三年十月十一日將欠缺的

文件郵寄或遞交衛生局文書科，並在信封面註明為“診療範疇同

等學歷考試（藥劑範疇）——補交文件＂，否則根據情況會失去

准予考試資格。

二零一三年九月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $4,254.00）

公 告

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，經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。

二零一三年九月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補本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，經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》第二組刊登以有限制及考核方式進行

普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

2. Candidatos admitidos condicionalmente:

N.º  Nomes  Observações 

1. Pun Fong Ha  a)

2. Wong I Man  a)

Observação:

a) Falta a fotocópia do plano de estudo e programa do curso, 
assim como as cargas horárias do estágio e os créditos de cada 
disciplina.

Os candidatos admitidos condicionalmente devem apresen-
tar os documentos em falta na Secção de Expediente dos Ser-
viços de Saúde ou remetê-los, por meio de correio, para a mes-
ma Secção, até 11 de Outubro de 2013, devendo ser indicado 
no rosto do sobrescrito «Prova de Equiparação de Habilitações 
na área do diagnóstico e terapêutica (área farmacêutica) — 
entrega dos documentos em falta». Caso contrário, o candidato 
perderá a qualidade de admissão à prova de exame, consoante 
a situação.

Serviços de Saúde, aos 17 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 4 254,00)

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 Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Ser-
viços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, con-
dicionado, documental, para o preenchimento de três lugares 
de administrador assessor principal, 1.º escalão, de carreira de 
administrador hospitalar, do quadro de pessoal dos Serviços 
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II Série, de 
21 de Agosto 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 Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

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 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, 



14778 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 39 期 —— 2013 年 9 月 25 日

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。

二零一三年九月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補衛生局以編制外合同任用的診療技術員職程第一職

階二等診療技術員（藥劑職務範疇）十七缺，經二零一三年五月

二十二日第二十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核

方式進行普通對外入職開考通告。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》第二十七條的規定公佈，

准考人知識考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，以供查

閱。

二零一三年九月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

教 育 暨 青 年 局

名 單

教育暨青年局為填補編制外合同高級技術員人員組別第一

職階一等高級技術員二缺，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》第二組刊登以審查文件方式進行限制

性的晉級普通開考的公告。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 曾美群 ........................................................................ 81.94

2.º 冼蔚媛 ........................................................................ 80.56

de prestação de provas, para o preenchimento de vinte e dois 
lugares de inspector sanitário principal, 1.º escalão, da carreira 
de inspector sanitário, providos 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 34, II Série, de 21 de Agosto 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 Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Informa-se que, nos termos definidos do artigo 27.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, 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 classificativa da 
prova de conhecimentos dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dezassete lugares de técnico de diagnóstico e tera-
pêutica de 2.a classe, 1.º escalão, área funcional farmacêutica, 
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, 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 21, II Série, de 22 de Maio 
de 2013.

Serviços de Saúde, aos 19 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal técnico superior contratado além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 17 de Ju-
lho de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chang Mei Kuan ...........................................................81,94

2.º Sin Wai Wun ..................................................................80,56
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根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一三年九月五日的批示確認）

二零一三年八月二十六日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：廳長 阮佩賢

正選委員：顧問高級技術員 鄧楚君

     澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳務芹

（是項刊登費用為 $1,468.00）

公 告

教育暨青年局為填補以下空缺，經於二零一三年九月四日第

三十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進

行限制性的晉級普通開考的公告，現根據第23/2011號行政法規

第十八條第三款的規定，臨時名單張貼在約翰四世大馬路7-9號

一樓以供查閱：

編制外合同高級技術員人員組別第一職階首席高級技術員

一缺和散位合同高級技術員人員組別第一職階首席高級技術員

二缺。

編制外合同高級技術員人員組別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，上述臨時名單即

視作確定名單。

二零一三年九月十七日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $1,087.00）

旅 遊 局

公 告

澳門特別行政區透過旅遊局公佈，根據社會文化司司長於二

零一三年八月二十六日作出的批示，就為“慶祝二零一四年農曆

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 os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Setembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 26 de 
Agosto de 2013.

O Júri:

Presidente: Iun Pui Iun, chefe de departamento.

Vogais efectivas: Tang Cho Kuan, técnica superior assessora; 
e

Chan Mou Kan, técnica superior assessora da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser con-
sultadas, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, as listas 
provisórias dos candidatos admitidos aos concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados, para o preenchimento 
dos seguintes lugares da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, abertos por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, 
de 4 de Setembro de 2013, nos termos do artigo 18.º, n.º 3, do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, do grupo 
de pessoal técnico superior contratado além do quadro e dois 
lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, do grupo de 
pessoal técnico superior contratado por assalariamento;

Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal técnico superior contratado além do quadro. 

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, ao abrigo do artigo 18.º, n.º 5, do supracitado regulamen-
to administrativo.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 17 de 
Setembro de 2013.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

A Região Administrativa Especial de Macau, através da 

Direcção dos Serviços de Turismo, faz público que, de acordo 
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新年花車巡遊租用影音及燈光設備服務”之判給作公開招標。

1. 是項服務提供的招標實體：旅遊局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 服務目的：為慶祝二零一四年農曆新年花車巡遊租用影

音及燈光設備。

4. 執行期限：遵照承投規則內所列明的期限。 

5. 投標書的有效期：投標書的有效期為90日，由公開開標儀

式結束後起計。

6. 臨時保證金：臨時保證金金額為澳門幣180,000.00（拾捌

萬元正），以銀行擔保之方式提交或以現金、本票或支票方式，

直接交到旅遊局財政處或透過澳門大西洋銀行註明用途存款至

旅遊基金之帳戶編號「8003911119」。

7. 確定保證金：金額相當於判給總價百分之四。

8. 底價：不設底價。

9.  提交投標書之地點、日期及時限：於二零一三年十月

二十八日下午五時前，遞交至澳門宋玉生廣場335-341號“獲多

利大廈”12樓旅遊局總部。

10. 講解會：利害關係人可出席於二零一三年十月七日下午三

時，在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大厦14樓旅遊局會議廳

舉辦之公開招標講解會。

11. 開標地點、日期及時間：於二零一三年十月二十九日上午

十時，在14樓旅遊局總部演講廳。

開標時，投標人或其合法代表應出席，以便根據經七月六日

第63/85/M號法令第二十七條的規定，提出聲明異議及/或解釋

投標書文件內可能出現之疑問。

投標人或其合法代表可由受權人代表出席公開開標的儀式，

在此情況下，此受權人應出示經公證授權賦予其參與開標儀式

的授權書。

12. 延期：倘若因颱風或不可抗力之原因而導致公共部門停

止辦公，則原定的截標日期、開標日期及時間順延至緊接的第一

個工作日。

com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 26 de Agosto de 2013, se encontra aberto 
o concurso público para adjudicação de «Serviços de aluguer e 
instalação de sistema audiovisual e de iluminação para as acti-
vidades da Parada de Celebração do Ano Novo Chinês do ano 
2014»:

1. Entidade que põe a prestação de serviços a concurso: Di-
recção dos Serviços de Turismo.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Objecto dos serviços: aluguer e instalação de sistema 
audiovisual e de iluminação para as actividades da Parada de 
Celebração do Ano Novo Chinês do ano 2014.

4. Prazo de execução: obedecer às datas constantes do cader-
no de encargos

5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 
do acto público do concurso.

6. Caução provisória: $180 000,00 (cento e oitenta mil pa-
tacas), a prestar mediante garantia bancária ou depósito em 
numerário, em ordem de caixa ou cheque visado, efectuado di-
rectamente na Divisão Financeira da Direcção dos Serviços de 
Turismo ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau, através 
de depósito à ordem do Fundo de Turismo, na conta número:
「8003911119」devendo ser especificado o fim a que se destina.

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

8. Preço base: não há.

9. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: sede 
da Direcção dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Ala-
meda Dr. Carlos d’ Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 
12.º andar até às 17,00 horas do dia 28 de Outubro de 2013.

10. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá 
lugar às 15,00 horas do dia 7 de Outubro de 2013, no Auditório 
da Direcção dos Serviços de Turismo, 14.º andar do Edifício 
Hotline, sito em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341.

11. Local, dia e hora do acto público do concurso: pelas 10,00 
horas do dia 29 de Outubro de 2013 no Auditório da Direcção 
dos Serviços de Turismo, sito no 14.º andar da sua sede.

Os concorrentes ou os seus representantes legais deverão es-
tar presentes no acto público de abertura das propostas para os 
efeitos de apresentação de eventuais reclamações e/ou para escla-
recimento de eventuais dúvidas dos documentos apresentados a 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os concorrentes ou os seus representantes legais poderão 
fazer-se representar por procurador devendo, neste caso, apre-
sentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o acto 
público do concurso.

12. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços públi-
cos por motivo de força maior, o termo do prazo de entrega das 
propostas, a data e a hora de abertura de propostas serão adia-
dos para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, à mesma 
hora.



N.º 39 — 25-9-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14781

13. 審議投標書準則：

價錢：30%；

建議書的質量及技術水平：20%；

投標人的經驗及完成能力：20%；

提供既安全又具效率的能力：20%；

提供服務的期限的彈性：10%。

14. 查閱及取得卷宗副本之地點、日期及時間： 

地點：在12樓旅遊局總部。

日期及時間：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。

亦可藉本局網頁（http://industry.macautourism.gov.mo）下

載。

二零一三年九月十七日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $3,569.00）

社 會 工 作 局

通  告

鑑於本局文誤，刊登在二零一三年八月十四日第三十三期

《澳門特別行政區公報》第二組第11624頁關於本局張貼為填補

編制外合同技術員職程社會工作範疇第一職階首席技術員三缺

晉級開考的准考人臨時名單公告之葡文出現不正確之處，現作

出更正如下：

原文為：“Vice-presidente, substituto: Ng Ka Lon, ⋯⋯” 

更正為：“Presidente, substituto: Ng Ka Lon,⋯⋯”。

二零一三年九月十三日於社會工作局

典試委員會：

代主席：顧問高級技術員 吳家倫

正選委員：二等高級技術員 劉敏娜（行政公職局指定）

候補委員：一等高級技術員 鄭穎歡

（是項刊登費用為 $1,087.00）

13. Critérios de apreciação das propostas:

Preço: 30%;

Qualidade e valia técnica da proposta: 20%;

Experiência e competência técnica do concorrente: 20%;

Maior garantia de segurança e eficiência na prestação do ser-
viço: 20%;

Maior flexibilidade dos prazos: 10%.

14. Local, dias, horário para a obtenção da cópia e exame do 
processo do concurso:

Local: 12.º andar da sede da Direcção dos Serviços de Turis-
mo.

Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do res-
pectivo anúncio até ao dia e hora limite para entrega das pro-
posta e durante o horário normal de expediente.

Ainda mediante «download» do ficheiro na página electróni-
ca da Direcção dos Serviços de Turismo (http://industry.macau-
tourism.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 17 de Setembro de 
2013.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernan-
des.

(Custo desta publicação $ 3 569,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Aviso

Por ter saído inexacta, por lapso deste Instituto, a versão 
portuguesa do anúncio sobre a afixação da lista provisória dos 
candidatos ao concurso de acesso, para o preenchimento de 
três lugares de técnico principal, 1.º escalão, área de serviço 
social, da carreira de técnico do pessoal contratado além do 
quadro do Instituto de Acção Social no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 33/2013, II Série, de 
14 de Agosto, a páginas 11624, procede-se à sua rectificação. 
Assim: 

Onde se lê: «Vice-presidente, substituto: Ng Ka Lon, …»

deve ler-se: «Presidente, substituto: Ng Ka Lon, …».

Instituto de Acção Social, aos 13 de Setembro de 2013.

O Júri:

Presidente, substituto: Ng Ka Lon, técnico superior assessor.

Vogal efectiva: Lao Man Na, técnica superior de 2.ª classe 
(pelos SAFP).

Vogal suplente: Cheang Weng Fun, técnica superior de 1.ª 
classe.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)
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社 會 保 障 基 金

通 告

填補第一職階二等技術員三缺（資訊範疇） 

（招聘編號：Rec02/2013）

按照社會文化司司長於二零一三年七月二十四日之批示，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，現通過考

核方式進行普通對外入職開考，以填補社會保障基金編制內兩

缺及編制外合同壹缺之技術員職程第一職階二等技術員（資訊

範疇）。

1. 方式、期限及有效期：

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件：

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備資訊範疇的高等課程學歷，或按照第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。

3. 報名方式、地點及應遞交的文件：

3.1 投考人必須填妥由第250/2011號行政長官批示核准的

《投考報名表》（可於印務局購買或於該局網頁內下載），於指

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Aviso

Preenchimento de três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º 

escalão, área de informática

 (Recrutamento n.º Rec02/2013)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 24 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 forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares do 
quadro e de um lugar em regime de contrato além do quadro, 
de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área 
de informática, do Fundo de Segurança Social:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, com um prazo de vinte dias 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.

Este concurso é válido por um ano, a contar da data da pu-
blicação 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 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

c) Estejam habilitados com curso superior na área de in-
formática, ou sejam trabalhadores integrados, à data da en-
trada em vigor da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos), na carreira especial de 
assistente de informática, desde que, à data da abertura do 
presente concurso, detenham três anos de serviço na categoria 
de especialista da carreira geral de adjunto-técnico na área de 
informática, com menção não inferior a «Satisfaz» na avaliação 
do desempenho, nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da mesma 
Lei.

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

3.1 A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchi-
mento da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na 
Imprensa Oficial ou através da sua página electrónica), deven-
do a mesma ser entregue, pessoalmente, dentro do prazo fixado 
e durante o horário de expediente, na sala de atendimento, do 
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定期限及辦公時間內遞交到澳門馬忌士街二至六號社會保障基

金總部地下大堂。

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；

e）如投考人具備專業資格、工作經驗或語言知識證明文件，

應遞交相關證明文件的副本（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：

技術員（資訊範疇）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；

在資訊範疇研究、改編或採用技術方法和程序制定研究工

作、構思及發展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工

作小組會議，並需考慮就有關政策制訂措施及對資訊範疇的管

理作出較高的決定。

5. 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《公務人員職程制度》附件一表二所載的第五級別350點，

並享有公職一般制度規定的權利及福利。

6. 任用形式

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條第三款

Fundo de Segurança Social, sito na Rua de Eduardo Marques 
n.os 2-6, Macau. 

3.2 Documentos a apresentar:

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 chinesa ou em língua portuguesa); 

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) Caso os candidatos detenham documentos comprovativos 
de habilitações profissionais, de experiência profissional ou de 
conhecimentos linguísticos, devem entregar cópia dos mesmos 
(exige-se a exibição do respectivo original para efeitos de au-
tenticação), 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. Conteúdo funcional

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

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

5. Vencimento, direitos e regalia

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de informática vence 
pelo índice 350 da tabela indiciária de vencimentos, constante 
do nível 5 do Mapa 2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), e usu-
frui dos direitos e regalias previstos no regime geral da Função 
Pública.

6. Forma de provimento

O recrutamento é em regime de contrato além do quadro, 
precedido de um período experimental de seis meses em regi-
me de contrato de assalariamento, nos termos da alínea c) do 
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c）項規定，在訂立編制外合同前須以散位合同方式進行為期六

個月的試用期。

7. 甄選方法：

7.1 甄選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；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

7.2 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、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，以審核其擔

任職務的能力。

8. 評分制度：

在實施甄選方法中取得的成績以0至100表示，在淘汰試中

得分少於50分的投考人將被淘汰，不得進入下一階段的考試。

9. 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%；及

履歷分析——10%。

最後成績以0至100表示，得分低於50分者視作被淘汰，凡缺

席或放棄任何一項甄選方法的投考人將自動被淘汰。

10. 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。

11. 任用次序：

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十九條第一款規定，通過普通開考的投考人，按最後

n.º 3 do artigo 27.º do Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tação Pública de Macau, em vigor.

7. Métodos de selecção:

7.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método — Prova de conhecimentos, sob a forma de 
prova escrita com a duração de 3 (três) horas e com carácter 
eliminatório; 

b) 2.º método — Entrevista profissional; 

c) 3.º método — Análise curricular. 

7.2 Objectivos dos métodos de selecção:

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

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
expe riência 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 qualificação e expe-
riência profissionais, os trabalhos realizados e a formação pro-
fissional complementar.

8. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e não 
passando aos métodos seguintes os candidatos com classifica-
ção inferior a 50 valores na prova eliminatória.

9. 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%; e  

Análise curricular — 10%. 

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores, 
consideram-se excluídos os candidatos que na classificação fi-
nal obtenham classificação inferior a 50 valores, são excluídos, 
automaticamente, os candidatos que faltarem ou desistirem a 
qualquer das provas.  

10. 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 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

11. Ordem de provimento

Ao abrigo do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011(Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), nos 
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成績名單的名次順序任用；本開考屬以兩種方式任用填補空缺

職位的入職開考，則按以下次序任用：

a）以編制內職位任用的方式填補職位；

b）以編制外合同任用的方式填補職位。

12. 考試範圍：

考試範圍包括以下內容：

12.1 法律知識：

I.《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

II. 十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

III. 澳門公職法律制度：

a）第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

b）第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》；

c）第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規

定》；

d）經十二月二十八日第62/98/M號法令修訂之十二月二十一

日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》；

e）第8/20 04號法律《公共行政工作人員工作表現評核原

則》；

f）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》；

g）第235/2004號行政長官批示《評核諮詢委員會的設立、

組成及運作的規則》；

h）第8/2006號法律《公務人員公積金制度》；

i）第15/2006號行政法規《公務人員公積金制度投放供款規

定》。

IV. 社會保障基金之法規：

a）第59/93/M號法令《社會保障基金組織法》；

b）第1/2002號行政法規《修改社會保障基金組織架構及人

員編制》；

c）第4/2010號法律《社會保障制度》；

d）第14/2012號法律《公積金個人帳戶》；

concursos comuns os candidatos aprovados são providos nos 
lugares segundo a ordenação da respectiva lista classificativa 
final e ainda, o presente concurso comum, de ingresso, para o 
preenchimento de lugares vagos de duas formas de provimen-
to, de acordo com a seguinte ordem:

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

b) Lugar a preencher por provimento em contrato além do 
quadro.

12. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

12.1 Conhecimentos de legislação:

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

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

III. Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

c) Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia);

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

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

f) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 (Regime geral de 
avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração 
Pública);

g) Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 (Regras 
relativas à constituição, composição e funcionamento da Co-
missão Paritária);

h) Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos);

i) Regulamento Administrativo n.º 15/2006 (Regulamento 
da aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos).

IV. Legislação relativa ao Fundo de Segurança Social:

a) Decreto-Lei n.º 59/93/M  (Lei orgânica do Fundo de Segu-
rança Social);

b) Regulamento Administrativo n.º 1/2002 (Alteração da 
Estrutura Orgânica e do Quadro de Pessoal do Fundo de Se-
gurança Social);

c) Lei n.º 4/2010 (Regime da Segurança Social);

d) Lei n.º 14/2012  (Contas individuais de previdência);
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e）第25/2012號行政法規《向公積金個人帳戶擁有人發放款

項的程序》。

12.2 專業知識：

I. 電腦網絡、防火牆、資訊系統保安；

II. Windows Server 2008、Windows 7、VMware vSphere

安裝、配置及管理；

III. SQL Server 2008操作及管理、數據庫設計、結構化查

詢語言（SQL）；

IV. ASP.NET、C#、HTML、CSS、XML、Javascript編程技

術。

知識考試（筆試）時，投考人只能參閱上述考核範圍內的法

律文本，有關文本內不能附有任何註解及範例。

13. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點：

上述名單將於澳門馬忌士街二至六號社會保障基金總部公

告欄張貼，並上載於本基金網頁www.fss.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；

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

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基金是次招聘用途，所有遞交的資

料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

16. 典試委員會的組成：

典試委員會由下列成員組成：

主席：資訊處處長 冼偉棠

正選委員：顧問高級技術員 胡錦強

  二等高級技術員 張淑惠

候補委員：首席顧問高級技術員 盧兆宏

  特級技術員 朱國鴻

二零一三年九月十八日於社會保障基金       

行政管理委員會主席 葉炳權

（是項刊登費用為 $10,700.00）

e) Regulamento Administrativo n.º 25/2012 (Procedimento 
de atribuição de verbas aos titulares das contas individuais de 
previdência). 

 12.2 Conhecimentos profissionais:

I. Conhecimentos sobre a rede entre computadores, firewall, 
segurança do sistema informático;

II. Conhecimentos sobre instalação, configuração, gestão de 
Windows Server 2008, Windows 7, VMware vSphere;

III. Operação e gestão de SQL Server 2008, Desenho de 
base de dados, SQL;

IV. Técnicas de programação de ASP.NET, C#, HTML, 
CSS, XML, Javascript.

Na prova de conhecimentos (prova escrita), os candidatos 
podem consultar apenas a legislação indicada no programa e 
sem anotações nem exemplos. 

13. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

As listas serão afixadas no quadro informativo da sede do 
FSS, sito na Rua de Eduardo Marques, n.os 2-6, em Macau, 
bem como estarão disponíveis no sítio electrónico do FSS 
www.fss.gov.mo. A localização da afixação e consulta destas 
listas também será publicada no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

A divulgação do local, data e hora de 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 que o concorrente apresente servem para efeitos de 
recrutamento. Todos os dados da candidatura serão tratados 
de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção 
de Dados Pessoais). 

16. Constituição do júri

O júri é composto por:

Presidente: Sin Vai Tong, chefe da Divisão de Informática.

Vogais efectivos:  Wu Kam Keong, técnico superior assessor; e 

Cheong Sok Vai, técnica superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Lou Sin Van, técnico superior assessor 
principal; e

Chu Koc Hung, técnico especialista. 

Fundo de Segurança Social, aos 18 de Setembro de 2013.

O Presidente do Conselho de Administração, Ip Peng Kin.

(Custo desta publicação $ 10 700,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncio

Concurso público para 

«Empreitada de reforço das guardas do viaduto sito 

na Avenida 1.º de Maio»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: viaduto sito na Avenida 1.º de 
Maio.

4. Objecto da empreitada: reforço das guardas metálicas e 
repavimentação.

5. Prazo máximo de execução: 180 dias (cento e oitenta dias).

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

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.  

8. Caução provisória: $56 000,00 (cinquenta e seis mil pata-
cas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancá-
ria ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos 
pagamentos parciais, são deduzidos 5% para garantia do con-
trato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 
obras, bem como as que à data do concurso tenham requerido 
a sua inscrição, neste último caso a admissão é condicionada 
ao deferimento do pedido de inscrição.

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

Local:  Secção de Atendimento e Expediente Geral da 
DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau;

Dia e hora limite: dia 16 de Outubro de 2013 (quarta-feira), 
até às 12,00 horas.

Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na 
hora limite para a entrega de propostas acima mencionada 
por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora limites 
estabelecidas para a entrega de propostas serão adiadas para a 
mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Sala de reunião da DSSOPT, sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 5.º andar, Macau;

土 地 工 務 運 輸 局

公 告

“勞動節大馬路行車天橋護欄加固工程”

公開招標競投

1. 招標實體：土地工務運輸局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：勞動節大馬路行車天橋。

4. 承攬工程目的：護欄加固及路面重鋪。

5. 最長施工期：180 天（一百八十天）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$56,000.00（澳門幣伍萬陸仟元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，土地工務運輸局接待

暨一般文書處理科。

截止日期及時間：二零一三年十月十六日（星期三）中午十二

時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局五樓會議

室。
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日期及時間：二零一三年十月十七日（星期四）上午九時三十

分。

倘截標日期根據上述第12點被順延、又或上述開標時間因

颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則開標日期及時間

順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六樓基

礎建設廳。

時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時三十

分至十七時）。

於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格：$130.00

（澳門幣壹佰叁拾元整）。

15. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價60%；

——工作計劃10%；

——施工經驗及質量18%；

——廉潔誠信12%。

16. 附加的說明文件：由二零一三年十月三日至截標日止，投

標者可前往馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六樓

基礎建設廳，以了解有否附加之說明文件。

二零一三年九月十九日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $3,843.00）

通  告

按照運輸工務司司長於二零一三年九月十日之批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，土地工務運輸

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填

Dia e hora: dia 17 de Outubro de 2013 (quinta-feira), pelas 
9,30 horas.

Em caso de adiamento da data limite para a entrega de 
propostas mencionada de acordo com o n.º 12, ou em caso de 
encerramento desta Direcção de Serviços na hora estabelecida 
para o acto público de abertura das propostas acima menciona-
da por motivos de tufão ou de força maior, a data e a hora esta-
belecidas para o acto público de abertura das propostas serão 
adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M e para 
esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados no concurso.

14. Local, hora e preço para obtenção da cópia e exame do 
processo:

Local: Departamento de Infra-estruturas da DSSOPT, sito 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 16.º andar, Macau;

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 12,45 horas e das 
14,30 às 17,00 horas).

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT poderão ser solici-
tadas cópias do processo do concurso ao preço de $130,00 (cento 
e trinta patacas).

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

— Preço razoável: 60%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras: 18%;

— Integridade e honestidade: 12%.

16. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de 
Infra-estruturas da DSSOPT, sito na Estrada de D. Maria II, 
n.º 33, 16.º andar, Macau, a partir de 3 de Outubro de 2013, 
inclusive, e até à data limite para a entrega das propostas, para 
tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 19 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 3 843,00)

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 10 de Setembro de 
2013, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso exter-
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補技術員職程第一職階二等技術員（城市規劃/建築範疇）六缺，

之前需經六個月散位合同的試用期任用。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（a）澳門特別行政區永久性居民；

（b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（c）具城市規劃或建築學範疇高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式一，可於印務局購買或在該局網頁下載），連同下

列文件於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交到澳門馬交

石炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳行政處人力資源科。

3.2 應遞交的文件：

（a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

（b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

（c）倘投考人擁有補充專業培訓的證明文件，可遞交其副本

作履歷分析之用（須出示正本作核對）；

（d）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

（e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內須載明投考人曾任職務、現處職程及職

no, de prestação de provas, para o preenchimento de seis vagas 
de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área do planeamento urba-
nístico/da arquitectura, da carreira de técnico da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, em regime de 
contrato além do quadro, precedido de contrato de assalaria-
mento de seis meses, como período experimental:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da RAEM;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do ETAPM, em vigor;

c) Possuam habilitações académicas ao nível do curso supe-
rior na área do planeamento urbanístico ou da arquitectura.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos que as devem acompanhar

3.1 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição 
em concurso» aprovada pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 250/2011 (Modelo 1, a qual pode ser comprada na 
Imprensa Oficial ou obtida na sua página electrónica através 
de download) e apresentar os documentos abaixo indicados, 
os quais devem ser entregues pessoalmente até ao termo do 
prazo fixado e durante as horas normais de expediente, na 
Secção de Recursos Humanos da Divisão Administrativa do 
Departamento Administrativo e Financeiro, sita na Estrada 
de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, em Macau. 

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (apresentação do origi-
nal para conferência);

c) Caso os candidatos detenham documentos comprovativos 
de formação profissional complementar, podem entregar có-
pias dos mesmos (apresentação do original para conferência), 
para efeitos de análise curricular;

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato (re-
digida em língua chinesa ou portuguesa);

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelos Serviços 
a que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
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級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

（a）、（b）及（e）項所指的文件，則免除遞交，但須於報考時明

確聲明。

4. 職務內容的一般特徵

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

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範疇的管理作出較高

的決定。協助跟進與城市規劃相關的研究、分析、編制及落實工

作，協助項目的諮詢及宣導工作，協助資料搜集及整理。

6. 薪俸及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二薪俸表所載的350點，並享有公職法律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

甄選是以三個小時的知識考試、專業面試及履歷分析進行，

評分比例如下：

a）知識考試（筆試）——50%；

b）專業面試——40%；

c）履歷分析——10%。

上述a）項的知識考試為淘汰制，知識考試取得的成績以0分

至100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不能進入接續的甄選

方法。

知識考試是評估投考人擔任某一職務所必需具備的一般知

識或專門知識的水平。

natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas a), b) e e) caso os mesmos já se encontrem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo no entanto declarar 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

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

5. Conteúdo funcional

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
ficos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre 
medidas de política e gestão nas áreas da sua especialidade. 
Apoiar o acompanhamento dos trabalhos de estudo, análise, 
elaboração e execução na área do planeamento urbanístico, 
apoiar os trabalhos de auscultação e promoção de planos, 
apoiar na recolha e ordenação de informações.

6. Vencimento e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, constante do Mapa 2 do Anexo I da Lei 
n.º 14/2009 e goza dos direitos e regalias previstos no Regime 
Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

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

8. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos com 
a duração de três horas, entrevista profissional e análise curri-
cular, as quais serão ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos (prova escrita) — 50%;

b) Entrevista profissional — 40%;

c) Análise curricular — 10%.

O método referido na alínea a) tem carácter eliminatório, 
sendo os resultados obtidos na prova de conhecimentos classi-
ficados de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos e não serão 
admitidos aos métodos de selecção seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores. 

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminadas funções. 
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專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任特

定職務之能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分至

100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均

作被淘汰論。

如得分相同，投考人排名的優先次序按照第23/2011號行政

法規第二十六條的規定為之。

9. 考試範圍：

9.1《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

9.2 第29/97/M號法令——《土地工務運輸局組織法》；

9.3 經第62/98/M號法令修改後之第87/89/M號法令——

《澳門公共行政工作人員通則》；

9.4 第57/99/M號法令——《行政程序法典》；

9.5 第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評核

原則》；

9.6 第31/2004號行政法規——核准《公共行政工作人員工作

表現評核一般制度》；

9.7 第235/2004號行政長官批示——《評核諮詢委員會的設

立、組成及運作規則》；

9.8 第8/2005號法律——《個人資料保護法》；

9.9 第8/2006號法律——《公務人員公積金制度》；

9.10 第15/2006號行政法規——《公務人員公積金制度投放

供款規章》；

9.11 第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

9.12 第15/2009號法律——《領導及主管人員通則的基本規

定》；

9.13 第26/2009號行政法規——《領導及主管人員通則的補

充規定》；

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho de determinadas funções, procedendo-
-se a uma ponderação das habilitações académica e profissio-
nal, da avaliação do desempenho, da qualificação e experiência 
profissionais, dos trabalhos realizados e da formação profissio-
nal complementar. 

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

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-
-se a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos os can-
didatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores. 

Em caso de igualdade classificativa, os candidatos serão or-
denados de acordo com as condições de preferência previstas 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

9. Programa da prova

9.1 Lei Básica da RAEM da República Popular da China; 

9.2 Decreto-Lei n.º 29/97/M — Lei orgânica da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes; 

9.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau — aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a nova 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M; 

9.4 Decreto-Lei n.º 57/99/M — Código do Procedimento Ad-
ministrativo; 

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

9.6 Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Aprova o re-
gime geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da 
Administração Pública; 

9.7 Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras 
relativas à constituição, composição e funcionamento da Co-
missão Paritária; 

9.8 Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais; 

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

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

9.11 Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos; 

9.12 Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatu-
to do Pessoal de Direcção e Chefia; 

9.13 Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia; 
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9.14 第2/2011號法律——《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼

制度》；

9.15 第23/2011號行政法規——《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》；

9.16 經修改後之第41/83/M號法令——訂定有關本地區總

預算及公共會計之編製及執行，管理及業務帳目之編製以及公

共行政方面財政業務之稽查規則；

9.17 經第30/89/M號法令修改後之第122/84/M號法令——

《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》；

9.18 第426/2009號行政長官批示重新公佈的第6/2006號行

政法規《公共財政管理制度》；

9.19 第79/85/M號法令——《都市建築總章程》；

9.20 第74/99/M號法令——《核准公共工程承攬合同之法律

制度》；

9.21 第63/85/M號法令——《規定購置物品及取得服務之程

序》；

9.22 第01/DSSOP T/2009號行政指引——《有關樓宇高度

及地段可建造性之規範》；

9.23 城市規劃方面之知識；

9.24 時事論述。

知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述9.1至9.22所指法

例，有關文本內不能附有任何註解及範例。

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單內。

10. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門馬交石

炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳，並同時上載到本局網頁

（www.dssopt.gov.mo）。

11. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

12. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

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

9.15 Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos; 

9.16 Decreto-Lei n.º 41/83/M, com as devidas alterações in-
troduzidas — Regulamenta a elaboração e execução do Orça-
mento Geral do Território, a Contabilidade Pública Territorial, 
a elaboração das contas de Gerência e Exercício e a fiscaliza-
ção da actividade financeira do sector público administrativo 
de Macau; 

9.17 Decreto-Lei n.º 122/84/M, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M — Estabelece o regime das 
despesas com obras e aquisição de bens e serviços; 

9.18 Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o qual foi 
republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 426/2009 — Regime de administração financeira 
pública; 

9.19 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana (RGCU); 

9.20 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Aprova o regime jurídico do 
contrato das empreitadas de obras públicas; 

9.21 Decreto-Lei n.º 63/85/M — Regula o processo de aquisi-
ção de bens e serviços; 

9.22 Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
lotes; 

9.23 Conhecimentos na área do planeamento urbanístico; 

9.24 Discussão de assuntos da actualidade. 

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), os can-
didatos podem utilizar apenas como elementos de consulta os 
diplomas legais mencionados nas alíneas 9.1 a 9.22 do aviso, 
não podendo ter quaisquer anotações ou exemplos registados. 

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão da lista definitiva.

10. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Departamento Administrativo e Financeiro desta Direcção 
de Serviços, sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, 
em Macau, bem como disponibilizadas no website da mes-
ma (www.dssopt.gov.mo).

11. Legislação aplicável

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

12. Observações

Os dados que os concorrentes apresentem servirão apenas 
para efeitos do presente recrutamento desta Direcção de Ser-
viços. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo 
com as normas da Lei n.º 8/2005.
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13. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席﹕廳長 劉榕

正選委員﹕顧問高級技術員 梁耀鴻

  首席高級技術員 陳佩瑜

候補委員﹕顧問高級技術員 李寶華

  一等高級技術員 麥達堯

二零一三年九月十七日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $9,647.00）

按照運輸工務司司長於二零一三年九月十日之批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，土地工務運輸

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填

補技術員職程第一職階二等技術員（公共關係範疇）一缺，之前

需經六個月散位合同的試用期任用。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（a）澳門特別行政區永久性居民；

（b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（c）具中國語文專業、新聞或中文傳意範疇高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式一，可於印務局購買或在該局網頁下載），連同下

13. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Lao Iong, chefe de departamento. 

Vogais efectivas: Leong Io Hong, técnico superior assessor; e

Chan Pui U, técnica superior principal. 

Vogais suplentes: Lei Pou Wa, técnica superior assessora; e 

Mak Tat Io, técnico superior de 1.ª classe.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 17 de Setembro de 2013. 

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 9 647,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 10 de Setembro de 
2013, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso ex-
terno, de prestação de provas, para o preenchimento de uma 
vaga de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de relações públi-
cas, da carreira de técnico da Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, em regime de contrato além do 
quadro, precedido de contrato de assalariamento de seis me-
ses, como período experimental: 

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da RAEM;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do ETAPM, em vigor;

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior nas áreas de língua chinesa, jornalismo ou comunicação 
social em língua chinesa.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos que as devem acompanhar

3.1 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição 
em concurso» aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
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列文件於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交到澳門馬交

石炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳行政處人力資源科。

3.2 應遞交的文件：

（a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

（b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

（c）倘投考人擁有補充專業培訓的證明文件，可遞交其副本

作履歷分析之用（須出示正本作核對）；

（d）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

（e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

（a）、（b）及（e）項所指的文件，則免除遞交，但須於報考時明

確聲明。

4. 職務內容的一般特徵

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

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範疇的管理作出較高

的決定。協助撰寫新聞稿及對外發放新聞資料，協助推廣諮詢工

作，協助整理、分析研究數據和資料，協助接待和回覆居民查詢

及投訴。

6. 薪俸及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二薪俸表所載的350點，並享有公職法律制度規定的權利及福

利。

n.º 250/2011 (Modelo 1, a qual pode ser comprada na Imprensa 
Oficial ou obtida na sua página electrónica através de download) 
e apresentar os documentos abaixo indicados, os quais devem 
ser entregues pessoalmente até ao termo do prazo fixado e du-
rante as horas normais de expediente na Secção de Recursos 
Humanos da Divisão Administrativa do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 
13.º andar, em Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (apresentação do origi-
nal para conferência);

c) Caso os candidatos detenham documentos comprovativos 
de formação profissional complementar, podem entregar có-
pias dos mesmos (apresentação do original para conferência), 
para efeitos de análise curricular;

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato (re-
digida em língua chinesa ou portuguesa);

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelos Serviços 
a que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a), b) e e) caso os mesmos já se encontrem arquivados nos res-
pectivos processos individuais, devendo no entanto declarar 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura. 

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

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

5. Conteúdo funcional

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-
-científicos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo 
projectos, emitindo pareceres e participando em reuniões e 
grupos de trabalho de carácter departamental e interdeparta-
mental, tendo em vista preparar a tomada de decisão superior 
sobre medidas de política e gestão nas áreas da sua especiali-
dade. Apoiar na redacção de notas de imprensa e na emissão 
de notícias para o exterior, apoiar os trabalhos de promoção e 
auscultação, apoiar a ordenação, análise e estudo de dados e 
informações, apoiar no atendimento e nas respostas a facultar 
resultantes de consultas e queixas apresentadas pelos cidadãos.

6. Vencimento e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 
da tabela indiciária, constante do Mapa 2 do Anexo I da Lei 
n.º 14/2009 e goza dos direitos e regalias previstos no Regime 
Jurídico da Função Pública.
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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

甄選是以三個小時的知識考試、專業面試及履歷分析進行，

評分比例如下：

a）知識考試（筆試）───50%；

b）專業面試───40%；

c）履歷分析───10%。

上述a）項的知識考試為淘汰制，知識考試取得的成績以0分

至100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不能進入接續的甄選

方法。

知識考試是評估投考人擔任某一職務所必需具備的一般知

識或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任特

定職務之能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分至

100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均

作被淘汰論。

如得分相同，投考人排名的優先次序按照第23/2011號行政

法規第二十六條的規定為之。

9. 考試範圍：

9.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

9.2 第29/97/M號法令——《土地工務運輸局組織法》；

9.3 經第62/98/M號法令修改後之第87/89/M號法令——

《澳門公共行政工作人員通則》；

9.4 第57/99/M號法令——《行政程序法典》；

9.5 第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評核

原則》；

7. Forma de provimento

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

8. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos com 
a duração de três horas, entrevista profissional e análise curri-
cular, as quais serão ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos (prova escrita) — 50%;

b) Entrevista profissional — 40%;

c) Análise curricular — 10%.

O método referido na alínea a) tem carácter eliminatório, 
sendo os resultados obtidos na prova de conhecimentos classi-
ficados de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos e não serão 
admitidos aos métodos de selecção seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminadas funções. 

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho de determinadas funções, procedendo-
-se a uma ponderação das habilitações académica e profissio-
nal, da avaliação do desempenho, da qualificação e experiência 
profissionais, dos trabalhos realizados e da formação profissio-
nal complementar. 

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

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-
-se a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos os can-
didatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores. 

Em caso de igualdade classificativa, os candidatos serão or-
denados de acordo com as condições de preferência previstas 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

9. Programa da prova

9.1 Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

9.2 Decreto-Lei n.º 29/97/M — Lei orgânica da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes;

9.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau — aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a nova 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M;

9.4 Decreto-Lei n.º 57/99/M — Código do Procedimento Ad-
ministrativo;

9.5 Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;
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9.6 第31/2004號行政法規——核准《公共行政工作人員工作

表現評核一般制度》；

9.7 第235/2004號行政長官批示——《評核諮詢委員會的設

立、組成及運作規則》；

9.8 第8/2005號法律——《個人資料保護法》；

9.9 第8/2006號法律——《公務人員公積金制度》；

9.10 第15/2006號行政法規——《公務人員公積金制度投放

供款規章》；

9.11 第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

9.12 第15/2009號法律——《領導及主管人員通則的基本規

定》；

9.13 第26/2009號行政法規——《領導及主管人員通則的補

充規定》；

9.14 第2/2011號法律——《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼

制度》；

9.15 第23/2011號行政法規——《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》；

9.16 經修改後之第41/83/M號法令——訂定有關本地區總

預算及公共會計之編製及執行，管理及業務帳目之編製以及公

共行政方面財政業務之稽查規則；

9.17 經第30/89/M號法令修改後之第122/84/M號法令——

《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》；

9.18 第426/2009號行政長官批示重新公佈的第6/2006號行

政法規《公共財政管理制度》；

9.19 一般時事及社會常識；

9.20 專業知識；

9.21 寫作能力。

知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述9.1至9.18所指法

例，有關文本內不能附有任何註解及範例。

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單內。

10. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門馬交石

炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳，並同時上載到本局網頁

（www.dssopt.gov.mo）。

9.6 Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Aprova o re-
gime geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da 
Administração Pública;

9.7 Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras 
relativas à constituição, composição e funcionamento da Co-
missão Paritária;

9.8 Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

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

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

9.11 Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

9.12 Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatu-
to do Pessoal de Direcção e Chefia;

9.13 Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia;

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

9.15 Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos;

9.16 Decreto-Lei n.º 41/83/M, com as devidas alterações in-
troduzidas — Regulamenta a elaboração e execução do Orça-
mento Geral do Território, a Contabilidade Pública Territorial, 
a elaboração das contas de Gerência e Exercício e a fiscaliza-
ção da actividade financeira do sector público administrativo 
de Macau;

9.17 Decreto-Lei n.º 122/84/M, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M — Estabelece o regime das 
despesas com obras e aquisição de bens e serviços;

9.18 Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o qual foi re-
publicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executi-
vo n.º 426/2009 — Regime de administração financeira pública; 

9.19 Actualidades gerais e conhecimentos gerais da socieda-
de;

9.20 Conhecimentos ao nível profissional;

9.21 Capacidade de redacção.

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), os can-
didatos podem utilizar apenas como elementos de consulta os 
diplomas legais mencionados nas alíneas 9.1 a 9.18 do aviso, 
não podendo ter quaisquer anotações ou exemplos registados.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão da lista definitiva.

10. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Departamento Administrativo e Financeiro desta Direcção 
de Serviços, sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, 
em Macau, bem como disponibilizadas no website da mesma 
(www.dssopt.gov.mo).
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11. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

12. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

13. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：廳長 劉榕

正選委員：顧問高級技術員 李寶華

     一等高級技術員 伍玉美

候補委員：一等高級技術員 劉靜嫻

     首席高級技術員　陳佩瑜

二零一三年九月十七日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $8,971.00）

按照運輸工務司司長於二零一三年九月十日之批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，土地工務運輸

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填

補技術員職程第一職階二等技術員（圖書管理範疇）一缺，之前

需經六個月散位合同的試用期任用。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》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；

11. Legislação aplicável

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

12. Observações 

Os dados que os concorrentes apresentem servirão apenas 
para efeitos do presente recrutamento desta Direcção de Ser-
viços. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo 
com as normas da Lei n.º 8/2005.

13. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lao Iong, chefe de departamento.

Vogais efectivas: Lei Pou Wa, técnica superior assessora; e

Ng Iok Mei, técnica superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Lao Cheng Han, técnica superior de 1.ª 
classe; e

Chan Pui U, técnica superior principal.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 17 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion. 

(Custo desta publicação $ 8 971,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Transportes e Obras Públicas, de 10 de Setembro 
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, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se acha aberto o concurso comum externo, 
de ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento de 
uma vaga de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão área de gestão de 
biblioteca, da carreira de técnico da Direcção dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes, em regime de contrato 
além do quadro, precedido de contrato de assalariamento de 
seis meses, como período experimental:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da RAEM;
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（b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（c）具圖書管理範疇或相關範疇之高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式一，可於印務局購買或在該局網頁下載），連同下

列文件於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交到澳門馬交

石炮台馬路33號13樓本局行政暨財政廳行政處人力資源科。

3.2 應遞交的文件：

（a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

（b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

（c）倘投考人擁有補充專業培訓的證明文件，可遞交其副本

作履歷分析之用（須出示正本作核對）；

（d）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

（e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

（a）、（b）及（e）項所指的文件，則免除遞交，但須於報考時明

確聲明。

4. 職務內容的一般特徵

二等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以

便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及

應用的職務。

5. 職務內容

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

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

c) Possuam habilitações académicas ao nível do curso supe-
rior na área de gestão de livros ou áreas afins. 

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

3.1 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 250/2011 (Modelo 1, a qual pode ser comprada na Imprensa 
Oficial ou obtida na sua página electrónica através de down-
load) e apresentar os documentos abaixo indicados, os quais 
devem ser entregues pessoalmente até ao termo do prazo fixa-
do e durante as horas normais de expediente na Secção de Re-
cursos Humanos da Divisão Administrativa do Departamento 
Administrativo e Financeiro, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 
13.º andar, em Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (apresentação do original 
para conferência);

c) Caso os candidatos detenham documentos comprovativos 
de formação profissional complementar, podem entregar có-
pias dos mesmos (apresentação do original para conferência), 
para efeitos de análise curricular;

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato (re-
digida em língua chinesa ou em língua portuguesa);

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelos Serviços 
a que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública e a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e e), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respec-
tivos processos individuais, devendo ser declarado expressa-
mente tal facto na apresentação da candidatura. 

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

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

5. Conteúdo funcional

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
ficos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
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並需考慮就有關政策制訂措施及對圖書管理範疇的管理作出較

高的決定。

6. 薪俸及福利

第一職階二等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

薪俸表所載的350點，並享有公職法律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

甄選是以三個小時的知識考試、專業面試及履歷分析進行，

評分比例如下：

a）知識考試（筆試）──60%；

b）專業面試──20%；

c）履歷分析──20%。

上述a）項的知識考試為淘汰制，知識考試取得的成績以0分

至100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不能進入接續的甄選

方法。

知識考試是評估投考人擔任相關職務所必需具備的一般知

識或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任特

定職務之能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分至

100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均

作被淘汰論。

如得分相同，投考人排名的優先次序按照第23/2011號行政

法規第二十六條的規定為之。

9. 考試範圍：

9.1《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

9.2 第29/97/M號法令──《土地工務運輸局組織法》；

tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre 
medidas de política e gestão nas áreas de gestão de livros. 

6. Vencimento e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da ta-
bela indiciária constante do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 
e goza dos direitos e regalias previstos no Regime Jurídico da 
Função Pública.

7. Forma de provimento

O provimento em regime de contrato além do quadro, prece-
dido de um período experimental de seis meses em regime de 
contrato de assalariamento. 

8. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos com 
a duração de três horas, entrevista profissional e análise curri-
cular, as quais serão ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos (prova escrita) — 60%;

b) Entrevista profissional — 20%; 

c) Análise curricular — 20%.

O método referido na alínea a) tem carácter eliminatório, 
sendo os resultados obtidos na prova de conhecimentos classi-
ficados de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos e não serão 
admitidos aos métodos de selecção seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminadas funções. 

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho de determinadas funções, procedendo-
-se a uma ponderação das habilitações académica e profissio-
nal, da avaliação do desempenho, da qualificação e experiência 
profissionais, dos trabalhos realizados e da formação profissio-
nal complementar. 

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

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-
-se a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos os can-
didatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores. 

Em caso de igualdade classificativa, os candidatos serão or-
denados de acordo com as condições de preferência previstos 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.° 23/2011.

9. Programa

9.1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

9.2. Decreto-Lei n.º 29/97/M — Lei orgânica da Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes;
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9.3 經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令──《澳

門公共行政工作人員通則》；

9.4 第57/99/M號法令──《行政程序法典》；

9.5 第8/2005號法律──《個人資料保護法》；

9.6 第14/2009號法律──《公務人員職程制度》；

9.7 第23/2011號行政法規──《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》；

9.8 經修改的第41/83/M號法令──訂定有關本地區總預算

及公共會計之編製及執行，管理及業務帳目之編製以及公共行

政方面財政業務之稽查規則；

9.9 經修改的第122/84/M號法令──有關工程、取得財貨及

勞務之開支制度；

9.10 第426/2009號行政長官批示重新公佈的第6/2006號行

政法規──《公共財政管理制度》；

9.11 專業知識（如關於書籍、刋物或其他資料的管理及保存

知識；採購、捐贈及淘汰書籍的程序；關於圖書館所藏資料的組

織、分類及編碼知識；關於資料借還和搜尋的管理制度和資訊

系統的知識；統計的基本知識等。）；

9.12 撰寫報告書、建議書及公函。

知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述9.1至9.10所指法

例，有關文本內不能附有任何註解及範例。

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單內。

10. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門馬交石

炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳，並同時上載到本局網頁

（www.dssopt.gov.mo）。

11. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

12. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

9.3. Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 62/98/M — Estatuto dos Trabalhadores da Ad-
ministração Pública de Macau;

9.4. Decreto-Lei n.º 57/99/M — Código do Procedimento 
Administrativo;

9.5. Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

9.6. Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

9.7. Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos;

9.8. Decreto-Lei n.º 41/83/M, com devidas alterações intro-
duzidas — Regulamenta a elaboração e execução do Orçamen-
to Geral do Território, a Contabilidade Pública Territorial, a 
elaboração das Contas de Gerência e Exercício e a fiscalização 
da actividade financeira do sector público administrativo de 
Macau;

9.9. Decreto-Lei n.º 122/84/M, com devidas alterações intro-
duzidas — Regime das despesas com obras e aquisição de bens 
e serviços;

9.10. Regulamento Administrativo n.º 6/2006, que foi repu-
blicado integralmente por Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 426/2009 — Regime de Administração Financeira Pública;

9.11. Conhecimentos profissionais (Conhecimentos sobre a 
gestão e conservação de livros, publicações ou outros dados; 
procedimentos de aquisição, doação e destruição de livros; co-
nhecimentos sobre a organização, classificação e codificação de 
dados do acervo da biblioteca; conhecimentos sobre o regime 
e sistema informático da gestão de empréstimo e consulta de 
dados; conhecimentos básicos de estatística);

9.12. Elaboração de informações, propostas e ofícios.

Durante a prova de conhecimento, os candidatos podem 
utilizar apenas como elementos de consulta os diplomas le-
gais mencionados nos n.os 9.1 a 9.10 do aviso, não podendo ter 
quaisquer anotações ou exemplos registados.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão da lista definitiva.

10. Os locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Departamento Administrativo e Financeiro desta Direcção 
de Serviços, sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, 
em Macau, bem como disponibilizadas no website da mesma 
(www.dssopt.gov.mo).

11. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011. 

12. Observações 

Os dados que os concorrentes apresentem servirão apenas 
para efeitos do presente recrutamento desta Direcção de Ser-
viços. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo 
com as normas da Lei n.º 8/2005.



N.º 39 — 25-9-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14801

13. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：首席高級技術員　李銘深

正選委員：首席高級技術員　田志潔

     二等高級技術員　甄珮詩

候補委員：二等高級技術員　游燕玲

     首席高級技術員　Violeta Ema de Jesus Bosco 

二零一三年九月十七日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $8,191.00）

按照運輸工務司司長於二零一三年九月十日之批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，土地工務運輸

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填

補文案職程第一職階一等文案（葡文範疇）一缺，之前須經六個

月散位合同的試用期任用。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（a）澳門特別行政區永久性居民；

（b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（c）具葡萄牙文學、葡萄牙語言或葡萄牙文化學士學位。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

13. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lee Ming Sum, técnico superior principal.

Vogais efectivas: Tien Chi Kit, técnica superior principal; e

Yan Pou Si, técnica superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Yau Yin Ling, técnica superior de 2.ª classe; e

Violeta Ema de Jesus Bosco, técnica superior principal.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 17 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 8 191,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 10 de Setembro de 
2013, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o concurso comum externo, de in-
gresso, de prestação de provas, para o preenchimento de uma 
vaga de letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, área de português, da 
carreira de letrado da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes, em regime de contrato além do quadro, 
precedido de contrato de assalariamento de seis meses, como 
período experimental:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da RAEM;

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

c) Possuam habilitações académicas ao nível da licenciatura 
em literatura portuguesa, em língua portuguesa ou em cultura 
portuguesa. 

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidatu-
ras e os elementos e documentos que as devem acompanhar
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3.1 投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式一，可於印務局購買或在該局網頁下載），連同下

列文件於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交到澳門馬交

石炮台馬路33號13樓本局行政暨財政廳行政處人力資源科。

3.2 應遞交的文件：

（a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

（b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

（c）倘投考人擁有補充專業培訓的證明文件，可遞交其副本

作履歷分析之用（須出示正本作核對）；

（d）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

（e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

（a）、（b）及（e）項所指的文件，則免除遞交，但須於報考時明

確聲明。

4. 職務內容

輔助翻譯修改譯自兩種官方語言的文章，擔任兩種官方語

言撰寫服務；擔任兩種官方語言的官方筆試考試；撰寫有關官

方語言的文章或文件的技術文辭問題的研究和報告。

5. 薪俸及福利

第一職階一等文案的薪俸點為第14/2009號法律附件一表八

薪俸表所載的430點，並享有公職法律制度規定的權利和福利。

6. 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。

3.1 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso» aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 250/2011 (Modelo 1, a qual pode ser comprada na Imprensa 
Oficial ou obtida na sua página electrónica através de down-
load) e apresentar os documentos abaixo indicados, os quais 
devem ser entregues pessoalmente até ao termo do prazo fixa-
do e durante as horas normais de expediente na Secção de Re-
cursos Humanos da Divisão Administrativa do Departamento 
Administrativo e Financeiro, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 
13.º andar, em Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (apresentação do original 
para conferência);

c) Caso os candidatos detenham documentos comprovativos 
de formação profissional complementar, podem entregar có-
pias dos mesmos (apresentação do original para conferência), 
para efeitos de análise curricular;

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato (re-
digida em língua chinesa ou portuguesa);

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelos Serviços 
a que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e e), e caso os mesmos já se encontrem arquivados nos res-
pectivos processos individuais, devem declarar expressamente 
tal facto na apresentação da candidatura. 

4. Conteúdo funcional

Coadjuva os intérpretes-tradutores, revendo a tradução de 
textos escritos nas duas línguas oficiais; efectua serviços de re-
dacção nas duas línguas oficiais; presta serviços de peritagem 
oficial em documentos escritos nas línguas oficiais; elabora 
estudos e informações sobre questões técnico-linguísticas de 
textos, documentos ou aspectos relacionados com a redacção 
nas línguas oficiais. 

5. Vencimento e regalias

O letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 430 da 
tabela indiciária constante do Mapa 8 do Anexo I da Lei 
n.º 14/2009 e goza dos direitos e regalias previstos no Regime 
Jurídico da Função Pública.

6. Forma de provimento

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

甄選是以三個小時的知識考試、專業面試及履歷分析進行，

評分比例如下：

a）知識考試（筆試）──50%；

b）專業面試──30%；

c）履歷分析──20%。

上述a）項的知識考試為淘汰制，知識考試取得的成績以0分

至100分表示，得分低於50分者，將被淘汰且不能進入接續的甄

選方法。

知識考試是評估投考人擔任相關職務所必需具備的一般知

識或專門知識水平。

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。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分至

100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均

作被淘汰論。

如得分相同，投考人排名的優先次序按照第23/2011號行政

法規第二十六條的規定為之。

8. 考試範圍：

8.1 綜合題：對葡萄牙語言運用、文化等方面的知識，並根據

典試委員會選定的題目撰寫葡文文章或公務文書；

8.2 葡萄牙文學的知識；

8.3 葡文文章閱讀及理解，句子、詞語的辨解和修正；

8.4 法例：

──《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

──第29/97/M號法令──《土地工務運輸局組織法》；

──經第62/98/M號法令修改之第87/89/M號法令──《澳

門公共行政工作人員通則》；

──第8/2004號法律──《公共行政工作人員工作表現評核

原則》；

7. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos com 
a duração de três horas, entrevista profissional e análise curri-
cular, as quais serão ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos (prova escrita) — 50%;

b) Entrevista profissional — 30%;

c) Análise curricular — 20%.

O método referido na alínea a) tem carácter eliminatório, 
sendo os resultados obtidos na prova de conhecimentos classi-
ficados de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos e não serão 
admitidos aos métodos de selecção seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminadas funções. 

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho de determinadas funções, procedendo-
-se a uma ponderação das habilitações académica e profissio-
nal, da avaliação do desempenho, da qualificação e experiência 
profissionais, dos trabalhos realizados e da formação profissio-
nal complementar. 

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

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-
-se a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos os can-
didatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores. 

Em caso de igualdade classificativa, os candidatos serão or-
denados de acordo com as condições de preferência previstas 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

8. Programa

8.1. Conhecimentos gerais: utilização de conhecimentos de 
língua e cultura para elaborar textos e documentos administra-
tivos em português segundo os temas escolhidos pelo júri;

8.2. Conhecimento geral de literatura portuguesa;

8.3. Leitura e interpretação de textos em português e as res-
pectivas análise, definição e correcção de palavras e frases;

8.4. Legislações:

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

— Decreto-Lei n.º 29/97/M — Lei orgânica da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes;

— Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 62/98/M — Estatuto dos Trabalhadores da Ad-
ministração Pública de Macau;

— Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;
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──第31/2004號行政法規──《公共行政工作人員工作表

現評核一般制度》；

──第8/2006號法律──《公務人員公積金制度》；

──第15/2006號行政法規──《公務人員公積金制度投放

供款規章》；

──第14/2009號法律──《公務人員職程制度》；

──第2/2011號法律──《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼

制度》；

──第23/2011號行政法規──《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》。

知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述8.4所指法例，有關

文本內不能附有任何註解及範例。

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單內。

9. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門馬交石

炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳，並同時上載到本局網頁

（www.dssopt.gov.mo）。

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：顧問翻譯員　劉麗華

正選委員：顧問高級技術員　Nuno Arguelles Teixeira

             Morais

     首席高級技術員　Violeta Ema de Jesus Bosco

候補委員：顧問翻譯員　區瑞華

     首席翻譯員　麥頌怡

二零一三年九月十七日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $7,888.00）

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

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

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

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

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

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

Durante a prova de conhecimentos, os candidatos podem 
utilizar apenas como elementos de consulta os diplomas legais 
mencionados na alínea 8.4 do aviso, não podendo ter quaisquer 
anotações ou exemplos registados.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão da lista definitiva.

9. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Departamento Administrativo e Financeiro desta Direcção 
de Serviços, sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, 
em Macau, bem como disponibilizadas no website da mesma 
(www.dssopt.gov.mo).

10. Legislação aplicável

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

11. Observações 

Os dados que os concorrentes apresentem servirão apenas 
para efeitos do presente recrutamento desta Direcção de Ser-
viços. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo 
com as normas da Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lao Lai Wa, intérprete-tradutora assessora.

Vogais efectivos: Nuno Arguelles Teixeira Morais, técnico 
superior assessor; e

Violeta Ema de Jesus Bosco, técnica superior principal.

Vogais suplentes: Au Soi Wa João Roberto, intérprete-tradu-
tor assessor; e

Evalina Mac, intérprete-tradutora principal.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 17 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 7 888,00)
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Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 10 de Setembro de 
2013, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção  
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos), se acha aberto o concurso comum externo, de 
ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento de cin-
co vagas de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
de línguas chinesa e portuguesa, da carreira de intérprete-
-tradutor  da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes, em regime de contrato além do quadro, precedido 
de contrato de assalariamento de seis meses, como período ex-
perimental:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da RAEM;

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

c) Possuam habilitações académicas ao nível da licenciatura 
em tradução e interpretação em línguas portuguesa e chinesa 
ou em línguas (língua portuguesa ou chinesa).

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

3.1 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição 
em concurso» aprovada pelo Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 250/2011 (Modelo 1, a qual pode ser comprada na 
Imprensa Oficial ou obtida na sua página electrónica através 
de download) e apresentar os documentos abaixo indicados, os 
quais devem ser entregues pessoalmente até ao termo do prazo 
fixado e durante as horas normais de expediente, na Secção de 
Recursos Humanos da Divisão Administrativa do Departamento 
Administrativo e Financeiro, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 
13.º andar, em Macau. 

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (apresentação do original 
para conferência);

按照運輸工務司司長於二零一三年九月十日之批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，土地工務運

輸局通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制度

填補翻譯員職程第一職階二等翻譯員（中葡傳譯及翻譯範疇）五

缺，之前須經六個月散位合同的試用期任用。 

1. 方式、期限及有效期 

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。 

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。 

2. 投考條件 

投考人必須符合以下條件，方可投考： 

（a）澳門特別行政區永久性居民；

（b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（c）具中葡翻譯學士學位或語言（中文或葡文）學士學位。 

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件 

3.1 投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式一，可於印務局購買或在該局網頁下載），連同下

列文件於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交到澳門馬交

石炮台馬路33號13樓本局行政暨財政廳行政處人力資源科。 

3.2 應遞交的文件： 

（a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

（b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）； 
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（c）倘投考人擁有補充專業培訓的證明文件，可遞交其副本

作履歷分析之用（須出示正本作核對）；

（d）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

（e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。 

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

（a）、（b）及（e）項所指的文件，則免除遞交，但須於報考時明

確聲明。 

4. 職務內容 

尊重文章內容和寫作風格，把以某種語言寫成的文章翻譯

成另一種語言：細讀和分析原文，以理解原文的整體意思；將該

意思轉換為目標語言，力求忠於原文的思想和主題，儘量保持作

者的寫作風格；有需要時可參閱字典或其他工具書，以便正確地

傳達技術或科學術語；重讀譯文，作出認為合適的修改。可專注

於某一特別範疇的翻譯，並執行視其情況而指派的工作。尊重談

話的確實意見，將口述文章和談話從一種語言翻譯成另一種語

言。 

5. 薪俸及福利 

第一職階二等翻譯員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

七薪俸表所載的440點，並享有公職法律制度規定的權利和福

利。 

6. 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。 

7. 甄選方式

甄選是以知識考試（包括三個小時的筆試和三十分鐘的口

試）、專業面試及履歷分析進行，評分比例如下： 

a）知識考試（筆試）——50%； 

b）知識考試（口試）——30%； 

c）專業面試——10%； 

d）履歷分析——10%。 

上述a）項至d）項的成績各均以0分至100分表示。 

知識考試的筆試和口試分期進行。 

c) Caso os candidatos detenham documentos comprovativos 
de formação profissional complementar, podem entregar có-
pias dos mesmos (apresentação do original para conferência), 
para efeitos de análise curricular;

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato (re-
digida em língua chinesa ou portuguesa);

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelos Serviços 
a que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e e), e caso os mesmos já se encontrem arquivados nos res-
pectivos processos individuais, devem declarar expressamente 
tal facto na apresentação da candidatura.

4. Conteúdo funcional

Efectua a tradução de textos escritos de uma das línguas 
oficiais para a outra e vice-versa, procurando respeitar o con-
teúdo e a forma dos mesmos; faz interpretação consecutiva ou 
simultânea de intervenções orais de uma das línguas oficiais 
para outra e vice-versa, procurando respeitar o sentido exacto 
do que é dito pelos intervenientes; presta serviços de peritagem 
oficial em documentos escritos em qualquer das línguas ofi-
ciais; pode ser especializado em certos tipos de tradução ou de 
interpretação e ser designado em conformidade.

5. Vencimento e regalias

O intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice 440 da tabela indiciária constante do Mapa 7 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 e goza dos direitos e regalias previstos no 
Regime Jurídico da Função Pública.

6. Forma de provimento

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

7. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos (de 
uma prova escrita com a duração máxima de três horas e de 
uma prova oral com a duração máxima de 30 minutos), entre-
vista profissional e análise curricular, as quais serão pondera-
das da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos (prova escrita) — 50%;

b) Prova de conhecimentos (prova oral) — 30%;

c) Entrevista profissional — 10%;

d) Análise curricular — 10%.

Os resultados das provas referidas nas alíneas a) a d) serão 
classificados de 0 a 100 valores. 

A prova escrita e a prova oral da prova de conhecimentos 
serão realizadas em diferentes datas.
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知識考試的口試與專業面試同日進行。 

知識考試（筆試和口試）是評估投考人擔任相關職務所必需

具備的一般知識或專門知識水平。 

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。 

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分至

100分表示。在最後成績中得分低於50分的投考人，作被淘汰

論。 

如得分相同，投考人排名的優先次序按照第23/2011號行政

法規第二十六條的規定為之。 

8. 考試範圍： 

8.1 中文翻譯葡文（筆試及口試）； 

8.2 葡文翻譯中文（筆試及口試）； 

8.3 法例（筆試）：

——《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

——第29/97/M號法令——《土地工務運輸局組織法》； 

——經第62/98/M號法令修改之第87/89/M號法令——《澳

門公共行政工作人員通則》；

——第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評

核原則》； 

——第31/2004號行政法規——《公共行政工作人員工作表

現評核一般制度》； 

——第8/2006號法律——《公務人員公積金制度》； 

——第15/2006號行政法規——《公務人員公積金制度投放

供款規章》； 

——第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

A prova oral da prova de conhecimentos e a entrevista pro-
fissional serão realizadas no mesmo dia. 

A prova de conhecimentos (a prova escrita e a prova oral) 
visa avaliar o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exi-
gíveis para o exercício de determinadas funções. 

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho de determinadas funções, procedendo-
-se a uma ponderação das habilitações académica e profissio-
nal, da avaliação do desempenho, da qualificação e experiência 
profissionais, dos trabalhos realizados e da formação profissio-
nal complementar. 

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

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-
-se a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos os 
candidatos que na classificação final obtenham classificação 
inferior a 50 valores. 

Em caso de igualdade classificativa, os candidatos serão or-
denados de acordo com as condições de preferência previstas 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

8. Programa

8.1. Tradução de chinês para português (nas provas escrita e 
oral); 

8.2. Tradução de português para chinês (nas provas escrita e 
oral); 

8.3. Legislações (na prova escrita): 

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

— Decreto-Lei n.º 29/97/M — Lei orgânica da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes; 

— Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 62/98/M — Estatuto dos Trabalhadores da Ad-
ministração Pública 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 — Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos; 

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

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos; 
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——第2/2011號法律——《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼

制度》； 

——第23/2011號行政法規——《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》。 

知識考試（筆試）時，投考人可使用各類紙本字典，但禁止

使用電子字典，並可查閱上述8.3所指法例，但有關文本內不能

附有任何註解及範例。 

知識考試筆試的地點、日期及時間將載於確定名單內。 

9. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門馬交石

炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳，並同時上載到本局網頁

（www.dssopt.gov.mo）。 

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。 

11. 注意事項 

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會 

典試委員會由下列成員組成： 

主席﹕顧問翻譯員 劉麗華 

正選委員﹕顧問翻譯員 區瑞華 

  首席翻譯員 麥頌怡 

候補委員﹕首席高級技術員 Violeta Ema de Jesus Bosco 

  一等翻譯員 張嘉兒 

二零一三年九月十七日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為 $8,221.00）

按照運輸工務司司長於二零一三年九月十日之批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，土地工務運輸

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填

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

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

Durante a prova escrita da prova de conhecimentos, os can-
didatos podem utilizar dicionários em suporte papel, mas não 
é permitida a utilização de aparelhos electrónicos e podem 
também utilizar apenas como elementos de consulta os diplo-
mas legais mencionados na alínea 8.3 do aviso, não podendo 
ter quaisquer anotações ou exemplos registados. 

O local, a data e a hora da realização da prova escrita da pro-
va de conhecimentos constarão da lista definitiva.

9. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Departamento Administrativo e Financeiro desta Direcção 
de Serviços, sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, 
em Macau, bem como disponibilizadas no website da mes-
ma (www.dssopt.gov.mo).

10. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

11. Observações

Os dados que os concorrentes apresentem servirão apenas 
para efeitos do presente recrutamento desta Direcção de Ser-
viços. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo 
com as normas da Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Lao Lai Wa, intérprete-tradutora assessora.

Vogais efectivos: Au Soi Wa João Roberto, intérprete-tradu-
tor assessor; e

Evalina Mac, intérprete-tradutora principal.

Vogais suplentes: Violeta Ema de Jesus Bosco, técnica supe-
rior principal; e

Cheung Ka Yee, intérprete-tradutora de 1.ª classe.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 17 de Setembro de 2013. 

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 8 221,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 10 de Setembro de 
2013, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso exter-
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補技術稽查職程第一職階二等技術稽查十缺，之前需經六個月

散位合同的試用期任用。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（a）澳門特別行政區永久性居民；

（b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（c）具初中畢業學歷；

（d）完成不少於四個月土木或機電範疇的培訓課程或三年

或以上土木或機電範疇工程施工或監察的工作經驗。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式一，可於印務局購買或在該局網頁下載），連同下

列文件於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交到澳門馬交

石炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳行政處人力資源科。

3.2 應遞交的文件：

（a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

（b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

（c）本通告所要求的培訓課程或工作經驗的證明文件（根

據第14/2009號法律第八條第三款之規定，工作經驗須以取得該

no, de prestação de provas, para o preenchimento de dez vagas 
de fiscal técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de fiscal 
técnico da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes, em regime de contrato além do quadro, precedido 
de contrato de assalariamento de seis meses, como período ex-
perimental:

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 (RAEM).

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

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da RAEM;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do ETAPM, em vigor;

c) Possuam habilitações académicas ao nível do ensino se-
cundário geral;

d) Estejam habilitados com curso de formação, não inferior 
a 4 (quatro) meses, referente à área de engenharia civil ou en-
genharia electromecânica ou possuam 3 (três) anos ou mais 
de experiência profissional na execução e fiscalização de obras 
referentes à área de engenharia civil ou engenharia electrome-
cânica.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos que as devem acompanhar

3.1 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição 
em concurso» aprovada pelo Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 250/2011 (Modelo 1, a qual pode ser comprada na 
Imprensa Oficial ou obtida na sua página electrónica através 
de download) e apresentar os documentos abaixo indicados, 
os quais devem ser entregues pessoalmente até ao termo do 
prazo fixado e durante as horas normais de expediente na 
Secção de Recursos Humanos da Divisão Administrativa do 
Departamento Administrativo e Financeiro desta Direcção de 
Serviços, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, em 
Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (apresentação do origi-
nal para conferência);

c) Cópia dos documentos comprovativos do curso de forma-
ção ou da experiência profissional exigidos no presente aviso 
(nos termos do n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 14/2009, a experiência 
profissional demonstra-se por documento emitido pela enti-
dade empregadora onde a mesma foi obtida ou mediante de-
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經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承諾作出的聲

明證明）副本（須出示正本作核對）；

（d）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫，工作經驗

部份必須說明任職機構、任職期間、職位及具體說明擔任職務

內容）；

（e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

（a）、（b）及（e）項所指的文件，則免除遞交，但須於報考時明

確聲明。

4. 職務內容

二等技術稽查須具理論及實用的技術知識，並按確定的指

示，在所認識或採用的方法及程序基礎上執行技術運用性質的

職務，如對僭建物、殘危樓宇、塞渠漏水、佔用政府土地等事務

進行調查舉證、資料搜集及處理的工作，監察私人開展的建築、

更改等工程。

5. 薪俸及福利

第一職階二等技術稽查的薪俸點為第14/2009號法律附件一

表十三薪俸表所載的225點，並享有公職法律制度規定的權利及

福利。

6. 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。

7. 甄選方法

甄選是以三個小時的知識考試、專業面試及履歷分析進行，

評分比例如下：

a）知識考試（筆試）——50%；

b）專業面試——40%；

c）履歷分析——10%。

上述a）項的知識考試為淘汰制，知識考試取得的成績以0分

至100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不能進入接續的甄選

方法。

claração pessoal sob compromisso de honra) (apresentação do 
original para conferência);

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato 
(redigida em língua chinesa ou portuguesa, devendo também 
constar na parte referente à experiência profissional a institui-
ção empregadora, o período de serviço e as suas funções, bem 
como a descrição concreta do respectivo conteúdo funcional;

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelos Serviços 
a que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas a), b) e e) caso os mesmos já se encontrem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo no entanto declarar 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Conteúdo funcional

Ao fiscal técnico de 2.ª classe cabe exercer funções de na-
tureza executiva e de aplicação técnica, com base no conheci-
mento ou adaptação de métodos e processos enquadrados em 
directivas já definidas, por exemplo, proceder a averiguações e 
recolher as respectivas provas, recolher e tratar as informações 
respeitantes a assuntos relacionados com construções ilegais, 
edifícios em estado de ruína, entupimentos de esgotos e infil-
trações de água, ocupações de terrenos do Estado, etc., assim 
como fiscalizar as obras particulares de construção e de modi-
ficação, exigindo conhecimentos técnicos, teóricos e práticos.

5. Vencimento e regalias

O fiscal técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
225 da tabela indiciária constante do Mapa 13 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009, e goza dos direitos e regalias previstos no Regi-
me Jurídico da Função Pública.

6. Forma de provimento

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

7. Método de selecção

A selecção é efectuada mediante prova de conhecimentos 
com a duração de três horas, entrevista profissional e análise 
curricular, as quais são ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos (prova escrita) – 50%;

b) Entrevista profissional – 40%;

c) Análise curricular – 10%.

A prova de conhecimentos referida na alínea a) supramen-
cionada tem carácter eliminatório e os respectivos resultados 
são classificados de 0 a 100 valores, considerando-se excluídos 
e não sendo por isso admitidos aos métodos de selecção se-
guintes os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 
valores.
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知識考試是評估投考人擔任某一職務所必需具備的一般知

識或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任特

定職務之能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分至

100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均

作被淘汰論。

如得分相同，投考人排名的優先次序按照第23/2011號行政

法規第二十六條的規定為之。

8. 考試範圍：

8.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

8.2 第29/97/M號法令——《土地工務運輸局組織法》；

8.3 經第62/98/M號法令修改後之第87/89/M號法令——

《澳門公共行政工作人員通則》；

8.4 第57/99/M號法令——《行政程序法典》；

8.5 第8/2005號法律——《個人資料保護法》；

8.6 第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

8.7 一般時事及社會常識；

8.8 寫作能力（編寫實況筆錄）。

知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述8.1至8.6所指法例，

有關文本內不能附有任何註解及範例。

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單內。

9. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門馬交石

炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳，並同時上載到本局網頁

（www.dssopt.gov.mo）。

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminadas funções.

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho de determinadas funções, procedendo-se 
a uma ponderação das habilitações académica e profissional, 
da avaliação do desempenho, da qualificação e experiência 
profissionais, dos trabalhos realizados e da formação profissio-
nal complementar.

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

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-se 
a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos os can-
didatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores.

Em caso de igualdade classificativa, os candidatos serão or-
denados de acordo com as condições de preferência previstos 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

8. Programa das provas

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

8.2 Decreto-Lei n.º 29/97/M — Lei orgânica da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes;

8.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau — aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, com a nova 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M;

8.4 Decreto-Lei n.º 57/99/M — Código do Procedimento Ad-
ministrativo;

8.5 Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

8.6 Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

8.7 Actualidades gerais e conhecimentos gerais da sociedade;

8.8 Capacidade de redacção (elaboração de autos de notícia).

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), os can-
didatos podem utilizar apenas como elementos de consulta os 
diplomas legais mencionados nas alíneas 8.1 a 8.6 do aviso, não 
podendo ter quaisquer anotações ou exemplos registados.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão da lista definitiva.

9. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Departamento Administrativo e Financeiro desta Direcção 
de Serviços, sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, 
em Macau, bem como disponibilizadas no website da mesma 
(www.dssopt.gov.mo).
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10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：顧問高級技術員　程道全

正選委員：特級技術員　李建豐

     代科長　李嘉卿

候補委員：首席高級技術員　何耀龍

      顧問高級技術員　張燕芳

二零一三年九月十七日於土地工務運輸局

局長  賈利安   

（是項刊登費用為 $7,781.00）

按照運輸工務司司長於二零一三年九月十日之批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，土地工務運輸

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同制度填補

輕型車輛司機職程第一職階輕型車輛司機兩缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（a）澳門特別行政區永久性居民；

（b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

10. Legislação aplicável

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

11. Observações 

Os dados que os concorrentes apresentem servirão apenas 
para efeitos do presente recrutamento desta Direcção de Ser-
viços. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo 
com as normas da Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Cheng Tou Chun, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Lei Kin Fong, técnico especialista; e

Lei Ka Heng, chefe de secção, substituta.

Vogais suplentes: Ho Io Long, técnico superior principal; e

Cheung In Fong, técnica superior assessora.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 17 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 7 781,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 10 de Setembro de 
2013, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso ex-
terno, de prestação de provas, para o preenchimento de duas 
vagas de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de moto-
rista de ligeiros da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Pú-
blicas e Transportes, em regime de contrato de assalariamento:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da RAEM;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do ETAPM, em vigor;
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（c）具小學畢業學歷；

（d）持有輕型汽車駕駛執照，且具有三年駕駛輕型汽車的

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 投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式一，可於印務局購買或在該局網頁下載），連同下

列文件於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交到澳門馬交

石炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳行政處人力資源科。

3.2 應遞交的文件：

（a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

（b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

（c）由澳門特別行政區政府發出的有效駕駛執照副本（須

出示正本作核對）；

（d）專業資格和培訓證書副本（倘有，須出示正本作核

對）；

（e）具不少於三年駕駛輕型汽車的工作經驗證明文件（根據

第14/2009號法律第八條第三款的規定，工作經驗須以取得該經

驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承諾作出的聲明

證明）；

（f）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

（g）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

（a）、（b）及（g）項所指的文件，則免除遞交，但須於報考時明

確聲明。

4. 職務內容

穿著制服駕駛輕型車輛載運乘客，顧及旅程的安全和舒適；

駕駛載客量至九座位的客車，運送因公務外出的人員到獲預先

通知的目的地：啟動車輛、操控方向盤、接合變速器、剎車、把行

c) Possuam habilitações académicas ao nível do ensino pri-
mário;

d) Sejam titulares da carta de condução de automóveis ligei-
ros e tenham 3 (três) anos de experiência profissional na con-
dução de ligeiros.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos que as devem acompanhar

3.1 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 250/2011 (Modelo 1, a qual pode ser comprada na Imprensa 
Oficial ou obtida na sua página electrónica através de download) 
e apresentar os documentos abaixo indicados, os quais devem 
ser entregues pessoalmente até ao termo do prazo fixado e du-
rante as horas normais de expediente na Secção de Recursos 
Humanos da Divisão Administrativa do Departamento Ad-
ministrativo e Financeiro desta Direcção de Serviços, sita na 
Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, em Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (apresentação do origi-
nal para conferência);

c) Cópia da carta de condução válida emitida pelo Governo 
da RAEM (apresentação do original para conferência);

d) Cópia dos certificados de habilitação e formação profis-
sional (caso os possuam, devem apresentar os originais para 
conferência);

e) Documentos comprovativos da experiência profissional na 
condução de ligeiros que não seja inferior a três anos (nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 14/2009, a experiência pro-
fissional demonstra-se por documento emitido pela entidade 
empregadora onde a mesma foi obtida ou mediante declaração 
pessoal sob compromisso de honra);

f) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato (re-
digida em língua chinesa ou portuguesa);

g) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelos Serviços 
a que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a), b) e g) caso os mesmos já se encontrem arquivados nos res-
pectivos processos individuais, devendo no entanto declarar 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Conteúdo funcional

Conduz, devidamente uniformizado, automóveis pesados 
para transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança 
e comodidade das viagens; conduz carrinhas com lotação até 
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車時所需的燈亮起；注意街道情況、調節速度、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；遵守道路交通法的規定；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及日常保養，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，在一般工作上予以合作，

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. 薪俸及福利

第一職階輕型車輛司機薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二十一所載的薪俸點150點，並享有公職法律制度規定的權利及

福利。

6. 任用方式

以散位合同制度聘用，首份合同期限為6個月。

7. 甄選方式

甄選是通過下列各甄選方法的應用進行，該等方法的評分

比例如下：

a）知識考試——70%

• 第一階段：筆試，一小時——（佔知識考試50%）；

• 第二階段：駕駛技術測試——（佔知識考試50%）；

b）專業面試——20%；

c）履歷分析——10%。

在知識考試獲得結果以0至100分表示，在上述a）項知識考

試的每一階段均為淘汰性質，在其中一階段成績得分低於50分

的投考人，將被淘汰且不能進入接續的甄選方法。

知識考試是評估投考人擔任某一職務所必需具備的一般知

識或專門知識的水平。

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, ac-
ciona o travão, faz os sinais luminosos necessários 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 cum-
pre as regras do Código da Estrada; auxilia os passageiros na 
subida ou descida do veículo e colabora 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, lubrificantes e água; muda pneus, quando neces-
sário; leva o veículo à vistoria periodicamente e à oficina quan-
do necessita reparações; recolhe a viatura no respectivo parque 
de recolha, vigiando-a quando estaciona em serviço; mantém-
-se no seu posto de trabalho quando houver acontecimentos 
extraordinários que o justifiquem e apoia os agentes da polícia 
na coordenação das operações necessárias quando houver aci-
dentes em serviço; pode colaborar na expedição de documen-
tos, transportando-os aos locais de destino e entregando-os 
aos destinatários e colabora na execução de tarefas genéricas, 
exceptuando as que sejam manifestamente típicas de outras 
áreas ou para as quais não possua a necessária qualificação.

5. Vencimento e regalias

O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da 
tabela indiciária constante do Mapa 21 do Anexo I da Lei 
n.º 14/2009, e goza dos direitos e regalias previstos no Regime 
Jurídico da Função Pública.

6. Forma de provimento

O provimento é em regime de assalariamento, sendo de seis 
meses a duração do primeiro contrato. 

7. 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 de conhecimentos — 70%;

1.ª fase: Prova escrita, com a duração de uma hora (vale 50% 
da prova de conhecimentos);

2.ª fase: Prova de condução (vale 50% da prova de conheci-
mentos);

b) Entrevista profissional — 20%; e

c) Análise curricular — 10%.

Os resultados obtidos na prova de conhecimentos são clas-
sificados de 0 a 100 valores. Cada fase da prova de conheci-
mentos referida na alínea a) supramencionada tem carácter 
eliminatório, considerando-se excluídos e não sendo por isso 
admitidos aos métodos de selecção seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores em qualquer uma 
das fases.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminadas funções.
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專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任特

定職務之能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分至

100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均

作被淘汰論。

如得分相同，投考人排名的優先次序按照第23/2011號行政

法規第二十六條的規定為之。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

8.1 第3/2007號法律《道路交通法》；

8.2 時事常識；

8.3 數學；

8.4 駕駛車輛常識。

知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述8.1所指法例，有關

文本內不能附有任何註解及範例，除此之外不得查閱其他參考

書籍或資料，亦不得使用計算機或任何其他電子器材。

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單內。

9. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門馬交石

炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳，並同時上載到本局網頁

（www.dssopt.gov.mo）。

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho de determinadas funções, procedendo-se 
a uma ponderação das habilitações académica e profissional, 
da avaliação do desempenho, da qualificação e experiência 
profissionais, dos trabalhos realizados e da formação profissio-
nal complementar.

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

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-se 
a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos os can-
didatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores.

Em caso de igualdade classificativa, os candidatos serão or-
denados de acordo com as condições de preferência previstas 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

8. Programa das provas

O programa das provas abrangerá as seguintes matérias:

8.1 Lei n.º 3/2007 (Lei do Trânsito Rodoviário);

8.2 Conhecimentos genéricos da actualidade;

8.3 Matemática;

8.4 Conhecimentos gerais de condução de automóveis.

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), os can-
didatos podem utilizar apenas como elementos de consulta o 
diploma legal mencionado na alínea 8.1 do aviso, não podendo 
ter quaisquer anotações ou exemplos registados. Também lhes é 
proibido consultar outros livros de referência e documentos, 
bem como usar máquinas calculadoras ou outros equipamen-
tos electrónicos.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão da lista definitiva.

9. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Departamento Administrativo e Financeiro desta Direcção 
de Serviços, sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, 
em Macau, bem como disponibilizadas no website da mesma 
(www.dssopt.gov.mo).

10. Legislação aplicável

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

11. Observações

Os dados que os concorrentes apresentem servirão apenas 
para efeitos do presente recrutamento desta Direcção de Ser-
viços. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo 
com as normas da Lei n.º 8/2005.
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12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：科長　駱雲健

正選委員：二等高級技術員　黃劍愷

     二等高級技術員　黃啟泰

候補委員：二等技術員　伍慧盈

     特級技術輔導員　馮萃業

二零一三年九月十七日於土地工務運輸局

局長  賈利安   

（是項刊登費用為 $8,221.00）

按照運輸工務司司長於二零一三年九月十日之批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，土地工務運輸

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同制度填補

技術工人職程第一職階技術工人（汽車及電單車維修範疇）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

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

（a）澳門特別行政區永久性居民；

（b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

（c）具小學畢業學歷；

（d）持有重型汽車及重型電單車駕駛執照；

（e）具有汽車及電單車維修範疇之專業資格*或具不少於3

年的相關工作經驗。

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lok Wan Kin, chefe de secção.

Vogais efectivos: Wong Kim Hoi, técnico superior de 2.ª classe; e

Wong Kai Tai, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Ng Wai Ieng, técnica de 2.ª classe; e

Fung Soi Ip, adjunto-técnico especialista.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 17 de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 8 221,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 10 de Setembro de 
2013, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de uma vaga 
de operário qualificado, 1.º escalão, área de reparação de au-
tomóveis e motociclos, da carreira de operário qualificado da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
em regime de contrato de assalariamento:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da RAEM;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do ETAPM, em vigor;

c) Possuam habilitações académicas ao nível do ensino pri-
mário;

d) Sejam titulares da carta de condução de automóveis pesa-
dos e de motociclos;

e) Possuam habilitação profissional na área de reparação de 
automóveis e motociclos* ou respectiva experiência profissio-
nal que não seja inferior a três anos.
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*專業資格應與擔任之職務相稱，並須透過完成修讀總學時

不少於30小時之相關培訓課程取得或由公共部門發出的職業技

能證明文件取得。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式一，可於印務局購買或在該局網頁下載），連同下

列文件於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交到澳門馬交

石炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳行政處人力資源科。

3.2 應遞交的文件：

（a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

（b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

（c）由澳門特別行政區政府發出的有效駕駛執照副本（須

出示正本作核對）；

（d）汽車及電單車維修範疇之專業資格證明文件副本（倘

有，須出示正本作核對）；或具不少於3年的相關工作經驗的證明

文件（根據第14/2009號法律第八條第三款的規定，工作經驗須

以取得該經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承諾

作出的聲明證明）；

（e）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

（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，其內須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

（a）、（b）及（f）項所指的文件，則免除遞交，但須於報考時明

確聲明。

4. 職務內容的一般特徵

須具備專業資格或相關工作經驗，以便擔任既定一般指示

中具一定複雜程度的人手或機械操作的生產活動方面或維修及

保養方面的執行性職務。

* A habilitação profissional deve ser adequada ao exercício 
das funções e é adquirida em cursos de formação relacionados 
com a respectiva área cuja duração não seja inferior a trinta 
horas pedagógicas, ou através de certificado de qualificação 
profissional emitido pelos serviços públicos.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos que as devem acompanhar

3.1 Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição 
em concurso» aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 250/2011 (Modelo 1, a qual pode ser comprada na Imprensa 
Oficial ou obtida na sua página electrónica através de down-
load) e apresentar os documentos abaixo indicados, os quais 
devem ser entregues pessoalmente até ao termo do prazo fixa-
do e durante as horas normais de expediente na Secção de Re-
cursos Humanos da Divisão Administrativa do Departamento 
Administrativo e Financeiro desta Direcção de Serviços, sita 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, em Macau. 

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (apresentação do origi-
nal para conferência);

c) Cópia da carta de condução válida emitida pelo Governo 
da RAEM (apresentação do original para conferência);

d) Cópia dos documentos comprovativos de habilitação pro-
fissional na área de reparação de automóveis e motociclos (caso 
os possuam, devem apresentar os originais para conferência); 
ou documentos comprovativos da respectiva experiência pro-
fissional que não seja inferior a três anos (nos termos do n.º 3 
do artigo 8.º da Lei n.º 14/2009, a experiência profissional de-
monstra-se por documento emitido pela entidade empregadora 
onde a mesma foi obtida ou mediante declaração pessoal sob 
compromisso de honra);

e) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato (re-
digida em língua chinesa ou portuguesa);

f) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelos Serviços 
a que pertencem, no qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas a), b) e f) caso os mesmos já se encontrem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo no entanto declarar 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de carácter manual ou mecâ-
nico, de actividades produtivas e de reparação ou manutenção, 
com graus de complexidade variáveis, enquadradas em instru-
ções gerais bem definidas, requerendo habilitação profissional 
ou respectiva experiência de trabalho.
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5. 職務內容

5.1 使用專門的工具和設備，進行汽車及電單車的一般維修

及保養工作，尤其引擎系統（柴油引擎及汽油引擎）、傳動系統

（自動排檔及手動排檔）、電路系統；

5.2 把車輛的機械及設備安裝於適當位置；

5.3 核實和有需要時矯正所用材料；

5.4 找出和確定車輛的損壞或運作障礙，並在有需要時使用

檢查和測量儀器；

5.5 使用適合的工具，維修或替換部件或損壞的部份；

5.6 檢測、維修或替換車輛的電動、電氣系統的故障或損壞

的部份。

6. 薪俸及福利

第一職階技術工人的薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

薪俸表所載的150點，並享有公職法律制度規定的權利及福利。

7. 任用方式

以散位合同制度聘用，首份合同期限為6個月。

8. 甄選方法

甄選是通過下列各甄選方法的應用進行，該等方法的評分

比例如下：

a）知識考試：70%；

第一階段：筆試，一小時（佔知識考試50%）；

第二階段：實踐試（佔知識考試50%）；

b）專業面試——20%；

c）履歷分析——10%。

在知識考試獲得結果以0至100分表示，在上款a）項知識考

試的每一階段均為淘汰性質，在其中一階段成績得分低於50分

的投考人，將被淘汰且不能進入接續的甄選方法。

知識考試是評估投考人擔任某一職務所必需具備的一般知

識或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

5. Conteúdo funcional

5.1 Utiliza ferramentas e dispositivos específicos para efectuar 
as tarefas genéricas de reparação e manutenção dos automó-
veis e motociclos, nomeadamente do sistema de motor (motor 
a diesel e motor a gasolina), do sistema de transmissão (caixa 
de velocidades automática/manual) e do sistema de circuitos 
eléctricos; 

5.2 Instala as peças mecânicas e os equipamentos do veículo 
nos locais apropriados; 

5.3 Verifica e corrige, quando necessário, o material a utili-
zar; 

5.4 Procura e determina os danos ou impedimentos de fun-
cionamento do veículo, utilizando os instrumentos de inspec-
ção e medição quando necessário; 

5.5 Utiliza as ferramentas adequadas para a reparação ou 
substituição das peças ou partes danificadas; 

5.6 Inspecciona, repara ou substitui as partes avariadas ou 
danificadas dos sistemas eléctrico e de electrificação do veículo.

6. Vencimento e regalias

O operário qualificado, 1.º escalão, vence pelo índice 150 
da tabela indiciária constante do Mapa 2 do Anexo I da Lei 
n.º 14/2009, e goza dos direitos e regalias previstos no Regime 
Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

O provimento é em regime de assalariamento, sendo de seis 
meses a duração do primeiro contrato.

8. 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 de conhecimentos — 70%: 

1.ª fase: Prova escrita, com a duração de uma hora (vale 50% 
da prova de conhecimentos); 

2.ª fase: Prova prática (vale 50% da prova de conhecimentos); 

b) Entrevista profissional — 20%; 

c) Análise curricular — 10%. 

Os resultados obtidos na prova de conhecimentos são clas-
sificados de 0 a 100 valores. Cada fase da prova de conheci-
mentos referida na alínea a) supramencionada tem carácter 
eliminatório, considerando-se excluídos e não sendo por isso 
admitidos aos métodos de selecção seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores em qualquer uma 
das fases. 

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminadas funções. 

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências das funções. 
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履歷分析透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任特

定職務之能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分至

100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均

作被淘汰論。

如得分相同，投考人排名的優先次序按照第23/2011號行政

法規第二十六條的規定為之。

9. 考試範圍：

9.1 對汽油發動機、柴油發動機、傳動系統、制動系統、電路

系統運作及車輛一般運作常識；

9.2 車輛機械維修及設備保養的一般運作常識；

9.3 檢查及修復車輛；

9.4 數學；

9.5 一般時事及社會常識；

9.6 寫作能力。

知識考試（筆試）時，投考人不得使用計算機或任何其他電

子器材及不得查閱其他參考書籍或資料。

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單內。

10. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門馬交石

炮台馬路33號本局13樓行政暨財政廳，並同時上載到本局網頁

（www.dssopt.gov.mo）。

11. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

12. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho de determinadas funções, procedendo-
-se a uma ponderação das habilitações académica e profissio-
nal, da avaliação do desempenho, da qualificação e experiência 
profissionais, dos trabalhos realizados e da formação profissio-
nal complementar. 

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

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptando-
-se a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos os can-
didatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final 
obtenham classificação inferior a 50 valores. 

Em caso de igualdade classificativa, os candidatos serão or-
denados de acordo com as condições de preferência previstos 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

9. Programa das provas

9.1. Conhecimentos sobre o funcionamento do motor a gaso-
lina, motor a diesel, sistema de transmissão, sistema de trava-
gem, sistema de circuitos eléctricos e sobre o funcionamento 
geral do veículo; 

9.2. Conhecimentos sobre o funcionamento geral das má-
quinas e dos dispositivos para a reparação e a manutenção do 
veículo; 

9.3. Inspecção e reparação do veículo; 

9.4. Matemática; 

9.5. Actualidades gerais e conhecimentos gerais da socieda-
de; 

9.6. Capacidade de redacção. 

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), aos can-
didatos é proibido o uso de máquina calculadora ou outros 
equipamentos electrónicos, bem como a consulta de quaisquer 
livros de referência e documentos. 

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão da lista definitiva.

10. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Departamento Administrativo e Financeiro desta Direcção 
de Serviços, sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 13.º andar, 
em Macau, bem como disponibilizadas no website da mes-
ma (www.dssopt.gov.mo).

11. Legislação aplicável

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

12. Observações

Os dados que os concorrentes apresentem servirão apenas 
para efeitos do presente recrutamento desta Direcção de Ser-
viços. Todos os dados da candidatura serão tratados de acordo 
com as normas da Lei n.º 8/2005.



14820 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 39 期 —— 2013 年 9 月 25 日

13. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：科長 駱雲健

正選委員：特級技術輔導員 馮萃業

  技術工人 徐達偉

候補委員：二等高級技術員 黃劍愷

  一等技術輔導員 周燕芳

二零一三年九月十七日於土地工務運輸局

局長 賈利安

（是項刊登費用為$8,560.00）

海 事 及 水 務 局

名 單

海事及水務局為填補編制外合同人員技術輔導員職程第

一職階特級技術輔導員一缺，以審查文件及有限制的方式進行

普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一三年七月十七日第

二十九期《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

杜偉林 ............................................................................ 70.00

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經二零一三年九月十日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年八月三十日於海事及水務局

典試委員會：

主席：海事及水務局特級技術員 李家碧

委員：統計暨普查局特級技術輔導員 陳偉中

 海事及水務局特級技術輔導員 王美星

（是項刊登費用為 $1,429.00）

13. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Lok Wan Kin, chefe de secção. 

Vogais efectivos: Fung Soi Ip, adjunto-técnico especialista; e 

Choi Tat Wai, operário qualificado.

Vogais suplentes: Wong Kim Hoi, técnico superior de 2.ª 
classe; e 

Chao In Fong, adjunto-técnico de 1.ª classe. 

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 17 de Setembro de 2013. 

O Director dos Serviços, Jaime Roberto Carion.

(Custo desta publicação $ 8 560,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS MARÍTIMOS E 

DE ÁGUA

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de ad-
junto-técnico dos trabalhadores contratados além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II 
Série, de 17 de Julho de 2013:

Candidato aprovado: valores

Tou Wai Lam....................................................................... 70,00

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 10 de Setembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 30 de Agosto de 2013.

O Júri:

Presidente: Lei Ka Pek, técnica especialista da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

Vogais: Chan Wai Chong, adjunto-técnico especialista da 
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos; e

Wong Mei Seng, Catarina, adjunto-técnico especialista da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)
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Classificativa dos candidatos aprovados no concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de motorista de pesados, 1.º escalão, da 
carreira de motorista de pesados, em regime de contrato de 
assalariamento da Direcção dos Serviços de Assuntos Maríti-
mos e de Água, cujo aviso foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 23 
de Janeiro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Cheang Heng Seng ........................................................82,75

2.º Sam Ka Kei ....................................................................81,75

3.º Chong Kan Kei ..............................................................78,75

4.º Ng Cheong Seng ............................................................77,50

5.º Cheang Wa Leong .........................................................76,75

6.º Chao Weng Fong ...........................................................76,00

7.º Sit Man Lok ...................................................................72,75

8.º Leong Son Lei ................................................................72,50

9.º Kuok Si Wai ...................................................................72,25

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»:

Excluído por ter faltado à entrevista profissional: um candidato.

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 candi-
datos excluídos 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 Ma-
cau, para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Transportes e Obras Públicas, de 13 de Setembro de 2013).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 6 de Setembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Cheong Wai Cheong, adjunto-técnico de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Tam Wai Chong, assistente técnico admi-
nistrativo especialista; e

Vong Seak Iu, motorista de pesados.

(Custo desta publicação $ 1 840,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

São avisados os candidatos ao concurso comum externo, de 
ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento do se-
guinte lugar, em regime de contrato individual de trabalho da 

按照刊登於二零一三年一月二十三日第四期第二組《澳門特

別行政區公報》之通告，有關海事及水務局通過考核方式進行普

通對外入職開考，以散位合同制度招聘重型車輛司機職程第一

職階重型車輛司機二缺，現公佈合格應考人成績名單如下：

合格應考人： 分

1.º 鄭慶成 ........................................................................82.75

2.º 沈家琪 ........................................................................81.75

3.º 鍾根基 ........................................................................78.75

4.º 吳長勝 ........................................................................77.50

5.º 鄭華亮 ........................................................................76.75

6.º 周榮芳 ........................................................................76.00

7.º 薛文樂 ........................................................................72.75

8.º 梁順利 ........................................................................72.50

9.º 郭思偉 ........................................................................72.25

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席專業面試被淘汰之投考人：1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。

（經二零一三年九月十三日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年九月六日於海事及水務局

典試委員會：

主席：一等技術輔導員 張慧祥

正選委員：特級行政技術助理員 談偉忠 

  重型車輛司機 黃錫餘

（是項刊登費用為 $1,840.00）

郵 政 局

公 告

按照刊登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》第二組之通告，本局通過考核方式進行普通對外入
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職開考，以個人勞動合同方式招聘以下空缺：

（電子認證服務範疇）第一職階二等技術員一缺。

茲根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十七條第二款之規定，投考人專業面試名單已張貼

於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓，並上載到郵政局網頁。

二零一三年九月十七日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,126.00）

地  球  物  理  暨  氣  象  局

名 單

地球物理暨氣象局為填補編制外合同人員氣象高級技術員

職程之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》第二組刊登以文件審

閱及有限制的方式進行普通晉級開考通告。現公佈應考人評核

成績如下：

合格應考人： 分

曾秀樺 ............................................................................. 80.75

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計算十

個工作日內提起訴願。

（經二零一三年九月十六日運輸工務司司長的批示確認）

二零一三年九月十八日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：地球物理暨氣象局氣候暨大氣環境中心主任 梁永權

正選委員：地球物理暨氣象局顧問氣象高級技術員 張展超

  環境保護局顧問高級技術員 Romina Wong

（是項刊登費用為 $1,361.00）

Direcção dos Serviços de Correios, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 22, II Série, de 29 de Maio de 2013:

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área dos Servi-
ços de Certificação.

A lista dos candidatos para a entrevista profissional encon-
tra-se afixada, para consulta, no 2.º andar do edifício-sede da 
Direcção dos Serviços de Correios, sito no Largo do Senado, 
em Macau, e disponível no website desta Direcção dos Servi-
ços, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos».

Direcção dos Serviços de Correios, aos 17 de Setembro de 
2013. 

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado,  para o preenchimento de um lugar 
de meteorologista principal, 1.º escalão, da carreira de meteo-
rologista do pessoal contratado além do quadro da Direcção 
dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aberto por anúncio 
do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 30, II Série, de 24 de Julho de 2013:

Candidato aprovado: valores

Chang Sau Wa .....................................................................  80,75

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 16 de Setembro de 2013).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 18  
de Setembro de 2013. 

O Júri:

Presidente: Leong Weng Kun, chefe do Centro de Clima e 
Ambiente Atmosférico da Direcção dos Serviços Meteorológi-
cos e Geofísicos.

Vogais efectivos: Cheong Chin Chio, meteorologista assessor 
da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos; e 

Romina Wong, técnica superior assessora da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)
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房 屋 局

公 告

房屋局為填補以編制外合同任用以下空缺，經二零一三年八

月二十一日第三十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有

限制及審查文件方式進行普通晉級開考公告，現根據第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三

款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在青洲沙梨頭北巷一百

零二號九樓房屋局之行政及財政處以供查閱：

技術員職程第一職階一等技術員二缺；

技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員五缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一三年九月十三日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $1,057.00）

（180/2013）

茲特公告，刊登於二零一三年九月四日第三十六期《澳門特

別行政區公報》第二組的“為石排灣社屋——樂群樓提供樓宇

管理服務”之公開招標，招標實體已按照招標方案第3.2條的規

定作出解答，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答得透過於辦公時間內前往位於澳門青洲沙梨頭

北巷102號房屋局查閱，有關資料亦可透過房屋局網頁（http://

www.ihm.gov.mo）下載。

二零一三年九月十九日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $783.00）

通 告

第69/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：

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

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 encontram afixadas e podem ser con-
sultadas, na Divisão de Administração e Finanças do Instituto 
de Habitação, sita na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha 
Verde, 9.º andar, as listas provisórias dos candidatos aos con-
cursos comuns, de acesso, condicionados, documentais, para o 
preenchimento dos seguintes lugares, providos em regime de 
contrato além do quadro do pessoal do Instituto de Habitação, 
abertos por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 34, II Série, de 21 de 
Agosto de 2013:

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

Cinco lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico.

As listas são consideradas definitivas, nos termos do n.º 5 do 
artigo 18.º do regulamento administrativo acima referido.

Instituto de Habitação, aos 13 de  Setembro de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

(180/2013)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para a pres-
tação de serviços de administração do edifício, para a Habita-
ção Social de Seac Pai Van — Edifício Lok Kuan, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 36, II Série, de 4 de Setembro de 2013, foram prestados 
esclarecimentos, pela entidade que realiza o concurso, nos ter-
mos do ponto 3.2 do programa do concurso, e juntos ao proces-
so do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta durante o horário de expediente, no Instituto de Ha-
bitação, sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, 
Macau, e também se encontram disponíveis na página electró-
nica do Instituto de Habitação (http://www.ihm.gov.mo).

Instituto de Habitação, aos 19 de Setembro de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Avisos

Despacho n.º 69/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:
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一、授予副局長郭惠嫻從事下列關於研究廳的行政技術管

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

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、所有公函或其他形式的書面通知的簽署須按此格式進

行：

官職

姓名

三、本授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

四、對行使現授予的職權而作出的行為，得提起必要訴願。

五、自二零一三年七月一日起，由副局長在現授予的權限範

圍內所作的行為，均予以追認。

六、本批示自公佈翌日起生效。

二零一三年九月十二日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $1,771.00）

第71/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，以及行使第75/2009號運輸工務司司長批示第二款賦予的

職權，作出決定如下：

一、轉授予副局長郭惠嫻從事下列關於公共房屋廳、資訊及

輔助廳及研究廳的行政技術管理工作的權限：

（一）根據法律規定就因個人理由或工作需要而移轉年假作

出決定；

1. É delegada na vice-presidente, Kuoc Vai Han, a competên-
cia para a prática dos seguintes actos relativos à gestão técnico-
-administrativa do Departamento de Estudos:

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 
Especial de Macau, com excepção dos dirigidos ao Gabinete 
do Chefe do Executivo, aos Gabinetes dos Secretários, ao Co-
missariado contra a Corrupção, ao Comissariado da Auditoria, 
aos Serviços de Polícia Unitários, aos Serviços de Alfândega, à 
Assembleia Legislativa e aos órgãos 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. Todas as assinaturas dos ofícios ou de todas as formas de 
comunicação escrita deverão ser precedidas da fórmula:

Cargo,

Nome

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

4. Dos actos praticados no uso das presentes delegações de 
competências, cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados os actos praticados pela vice-presidente, no 
âmbito das competências delegadas, desde 1 de Julho de 2013.

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

Instituto de Habitação, aos 12 de Setembro de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)

Despacho n.º 71/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 
e usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do Despacho do 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 75/2009, 
determino:

1. É subdelegada na vice-presidente, Kuoc Vai Han, a com-
petência para a prática dos seguintes actos relativos à gestão 
técnico-administrativa do Departamento de Habitação Públi-
ca, do Departamento de Informática e Apoio e do Departa-
mento de Estudos:

1) Decidir sobre a transferência de férias do respectivo pes-
soal, por motivos  pessoais ou por conveniência de serviço, nos 
termos legais;
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（二）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；

（三）批准以輪班或超時制度按法律訂定之限度提供服務；

（四）批准房屋局人員參加在澳門特別行政區舉辦，不涉及

費用及負擔的會議、研討會、座談會、講座及其他同類活動；

（五）根據現行適用法例的規定，批准將經十二月二十一日

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號法律所規定的年資獎金及津貼，以及將第8/2006號法

律核准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，但公幹津貼除外；

（六）以澳門特別行政區名義，簽署有關擬本已獲核准、其

金額不超過$5,000,000.00（澳門幣伍佰萬元整）的合同的所有

公文書。

二、轉授予公共房屋廳廳長陳華強從事下列工作的權限：

（一）根據法律規定就有關人員因個人理由而移轉年假作出

決定；

（二）簽署由房屋局負責的社會房屋的租賃合同及臨時房屋

中心的佔用准照；

（三）批准簽發存檔於該廳的文件之證明，但法律另有規定

者除外。

三、轉授予樓宇管理廳廳長楊錦華從事下列工作的權限：

（一）根據法律規定就有關人員因個人理由而移轉年假作出

決定；

（二）批准簽發存檔於該廳的文件之證明，但法律另有規定

者除外。

四、轉授予准照及監察廳廳長鄭錫林從事下列工作的權

限：

（一）根據法律規定就有關人員因個人理由而移轉年假作出

決定；

（二）批准簽發存檔於該廳的文件之證明，但法律另有規定

者除外。

五、轉授予資訊及輔助廳廳長李潔如從事下列工作的權

限：

（一）根據法律規定就有關人員因個人理由而移轉年假作出

決定；

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

3) Autorizar a prestação de serviço por turnos ou em regime 
de horas extraordinárias até ao limite previsto na lei; 

4) Autorizar a participação do pessoal do Instituto de Habi-
tação, adiante designado por IH, em congressos, seminários, 
colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, quan-
do realizados na Região Administrativa Especial de Macau, 
adiante designada por RAEM e não impliquem a assunção de 
despesas; 

5) 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, com 
excepção das ajudas de custo, e a atribuição do prémio de 
tempo de contribuição previsto no Regime de Previdência 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, estabelecido pela 
Lei n.º 8/2006, ao respectivo pessoal, tendo presente as dis-
posições legais aplicáveis;

6) Outorgar, em nome da RAEM, em todos os instrumen-
tos públicos relativos a contratos que devem ser precedidos 
da aprovação das respectivas minutas e de valor não superior 
a $ 5 000 000,00 (cinco milhões de patacas).

2. É subdelegada no chefe do Departamento de Habitação 
Pública, Chan Wa Keong, a competência para:

1) Decidir sobre a transferência de férias do respectivo pes-
soal, por motivos pessoais, nos termos legais;

2) Assinar os contratos de arrendamento relativos às habita-
ções sociais a cargo do IH e as licenças de ocupação dos Cen-
tros de Habitação Temporária; 

3) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no respectivo departamento, com exclusão dos excepcio-
nados por lei.

3. É subdelegada no chefe do Departamento de Administra-
ção de Edifícios, Ieong Kam Wa, a competência para:

1) Decidir sobre a transferência de férias do respectivo pes-
soal, por motivos pessoais, nos termos legais;

2) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no respectivo departamento, com exclusão dos excepcio-
nados por lei.

4. É subdelegada no chefe do Departamento de Licencia-
mento e Fiscalização, Cheang Sek Lam, a competência para:

1) Decidir sobre a transferência de férias do respectivo pes-
soal, por motivos pessoais, nos termos legais;

2) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no respectivo departamento, com exclusão dos excepcio-
nados por lei.

5. É subdelegada na chefe do Departamento de Informática 
e Apoio, Lei Kit U, a competência para:

1) Decidir sobre a transferência de férias do respectivo pes-
soal, por motivos pessoais, nos termos legais;
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（二）以澳門特別行政區名義，簽訂所有與房屋局人員有關

的編制外合同、散位合同及個人勞動合同之附註；

（三）批准房屋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；

（四）簽署計算及結算房屋局人員服務時間的證明文件；

（五）批准簽發存檔於該廳的文件之證明，但法律另有規定

者除外；

（六）以澳門特別行政區名義，簽署由房屋局就房屋發展合

同取得的獨立單位之承諾買賣合同及有關的買賣公證契約。

六、轉授予社會房屋處代處長陳君傑批准簽發存檔於該處

的居住社會房屋證明書及租賃合同複製本之證明的權限。

七、轉授予社會房屋處代處長陳君傑、經濟房屋及援助處處

長繆燦成、公共房屋監管處處長伍祿梅、組織處代處長許麗鳴、

樓宇管理事務處處長胡俊華、樓宇管理支援處處長劉綺玲、業

務監察處處長卓景賢、資訊處處長甘小玲、行政及財政處處長張

東遠、法律事務處處長任利凌、工程事務處處長王世平及宣傳及

推廣處代處長鄭綺華，根據法律規定就有關人員因個人理由而

移轉年假作出決定的權限。

八、本轉授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

九、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

十、自二零一三年七月一日起，由副局長、上述廳長、處長及

代處長在轉授予的權限範圍內所作的所有行為，均予以追認。

十一、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九月十日批示確認）

二零一三年九月十八日於房屋局

局長 譚光民

（是項刊登費用為 $4,995.00）

2) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial 
de Macau, nos averbamentos dos contratos além do quadro, de 
assalariamento e individual de trabalho relativos a pessoal do 
IH;

3) Autorizar a apresentação do pessoal do IH e seus familia-
res às Juntas de Saúde que funcionam no âmbito dos Serviços 
de Saúde;

4) Assinar as certidões de contagem e liquidação do tempo 
de serviço prestado pelo pessoal do IH; 

5) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no respectivo departamento, com exclusão dos excepcio-
nados por lei.

6) Outorgar, em nome da RAEM, nos contratos-promessa 
de compra e venda de fracções autónomas, de contratos de 
desenvolvimento para a habitação recebidas pelo IH e nas sub-
sequentes escrituras públicas de compra e venda.

6. É subdelegada no chefe da Divisão de Habitação Social, 
substituto, Chan Kuan Kit, a competência para autorizar a pas-
sagem de atestados de residência de habitação social e certi-
dões dos duplicados dos contratos de arrendamento arquivados 
na respectiva divisão.

7. É subdelegada no chefe da Divisão de Habitação Social, 
substituto, Chan Kuan Kit, no chefe da Divisão de Habitação 
Económica e de Apoio, Mio Chan Seng, na chefe da Divisão 
de Fiscalização de Habitação Pública, Ng Lok Mui, na chefe 
da Divisão de Organização, substituta, Hui Lai Meng, no chefe 
da Divisão de Assuntos de Administração de Edifícios, Vu 
Chon Va, na chefe da Divisão de Apoio à Administração de 
Edifícios, Lau I Leng, no chefe da Divisão de Fiscalização de 
Actividades, Chuck King Yin, na chefe da Divisão de Infor-
mática, Kam Sio Leng, no chefe da Divisão de Administração 
e Finanças, Cheong Tong In, no chefe da Divisão de Assuntos 
Jurídicos, Iam Lei Leng, no chefe da Divisão de Assuntos de 
Obras, Wong Sai Peng, na chefe da Divisão de Divulgação e 
Promoção, substituta, Cheang I Wa, a competência para deci-
dir sobre a transferência de férias do respectivo pessoal, por 
motivos pessoais, nos termos legais.

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

9. Dos actos praticados no uso das presentes subdelegações 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

10. 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 subdele-
gadas, desde 1 de Julho de 2013.

11. 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 10 de Setembro de 2013).

Instituto de Habitação, aos 18 de Setembro de 2013.

O Presidente do Instituto, Tam Kuong Man.

(Custo desta publicação $ 4 995,00)
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建 設 發 展 辦 公 室

公 告

為填補建設發展辦公室以下空缺，經於二零一三年八月

二十八日第三十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，

以審查文件及有限制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，准考人臨時名單張貼於羅

理基博士大馬路南光大廈十樓本辦公室收件處告示板以供查

閱：

1. 編制外合同人員：

第一職階一等技術輔導員一缺。

2. 個人勞動合同人員：

第一職階特級行政技術助理員一缺。

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。

二零一三年九月十三日於建設發展辦公室

主任 陳漢傑

（是項刊登費用為 $1,263.00）

環 境 保 護 局

公 告

環境保護局通過以審查文件方式，為以下編制外合同人員

進行限制性普通晉級開考的公告已於二零一三年九月四日第

三十六期《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《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三

款規定，准考人臨時名單已張貼於澳門宋玉生廣場393至437號

“皇朝廣場”十樓環境保護局內，並於本局網頁內公佈：

一. 高級技術員職程第一職階顧問高級技術員一缺；

二. 高級技術員職程第一職階一等高級技術員兩缺。

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontram 
afixadas, para consulta, no Gabinete para o Desenvolvimento 
de Infra-estruturas (GDI), sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodri-
gues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, as listas provisórias dos 
candidatos aos concursos comuns, de acesso, condicionado, do-
cumentais, circunscritos aos trabalhadores do GDI, cujo anún-
cio dos avisos de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 
28 de Agosto de 2013, para o preenchimento dos seguintes lu-
gares:

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

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

2. Para o pessoal em regime de contrato individual de traba-
lho:

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

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

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos      
13 de Setembro de 2013.

O Coordenador do Gabinete, Chan Hon Kit.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Tendo em conta que o anúncio de abertura de concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores contratados além do quadro da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental encontra-se publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, 
de 4 de Setembro de 2013, informa-se que a lista provisória dos 
candidatos admitidos para o preenchimento das vagas abaixo 
mencionadas se encontra afixada na DSPA, sita na Alameda Dr. 
Carlos D’Assumpção, n.os 393 a 437, Edifício «Dynasty Plaza», 
10.º andar, Macau, e publicada na página electrónica da DSPA, 
nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos):   

I. Uma vaga de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico superior; 

II. Duas vagas de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior.
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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。

二零一三年九月十八日於環境保護局

局長 張紹基

（是項刊登費用為 $1,292.00）

燃 料 安 全 委 員 會

名 單

為填補燃料安全委員會編制外合同人員高級技術員職程第

一職階一等高級技術員壹缺，以文件審閱、有限制的方式進行普

通晉級開考，其開考公告公佈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》第二組內。應考人成績名單如下：

合格應考人： 分

胡啓釗 ............................................................................. 82.69

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一三年九月十七日的批示確認）

二零一三年九月十一日於燃料安全委員會

典試委員會：  

主席：燃料安全委員會全職委員 黃世興

正選委員：燃料安全委員會一等高級技術員 劉子寧

     電信管理局一等高級技術員 徐芬

（是項刊登費用為 $1,361.00）

為填補燃料安全委員會個人勞動合同人員技術員職程第一

職階首席技術員壹缺，以文件審閱、有限制的方式進行普通晉級

開考，其開考公告公佈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》第二組內。應考人成績名單如下：

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

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 18 de Se-
tembro de 2013.

O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

COMISSÃO DE SEGURANÇA DOS COMBUSTÍVEIS

Listas

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 
técnico superior, para o pessoal em regime de contrato além 
do quadro da Comissão de Segurança dos Combustíveis, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, 
de 17 de Julho de 2013:

Candidato aprovado: valores

Vu Kai Chio ........................................................................ 82,69

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.

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

Transportes e Obras Públicas, de 17 de Setembro de 2013).

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 11 de Setem-
bro de 2013.

O Júri:

Presidente: Wong Sai Heng, membro a tempo inteiro da 
Comissão de Segurança dos  Combustíveis.

Vogais efectivos: Lao Chi Neng, técnico superior de 1.ª classe 
da Comissão de Segurança dos Combustíveis; e

Choi Fan, técnica superior de 1.ª classe da Direcção dos Ser-
viços de Regulação de Telecomunicações.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

 Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, para o 
pessoal em regime de contrato individual de trabalho da Co-
missão de Segurança dos Combustíveis, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 17 de Julho de 
2013:
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合格應考人： 分

余幻劍 ............................................................................. 72.44

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一三年九月十七日的批示確認）

二零一三年九月十一日於燃料安全委員會

典試委員會：

主席：燃料安全委員會全職委員 黃世興

正選委員：燃料安全委員會一等高級技術員 劉子寧

     經濟局一等高級技術員 陳麗敏

（是項刊登費用為 $1,263.00）

為填補燃料安全委員會編制外合同人員技術員職程第一職

階一等技術員壹缺，以文件審閱、有限制的方式進行普通晉級開

考，其開考公告公佈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》第二組內。應考人成績名單如下：

合格應考人： 分

司徒炳基 ......................................................................... 80.81

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一三年九月十七日的批示確認）

二零一三年九月十一日於燃料安全委員會

典試委員會：

主席：燃料安全委員會全職委員 黃世興

正選委員：燃料安全委員會一等技術員 岑嘉欣 

  行政公職局一等技術員 梁曼莊

（是項刊登費用為 $1,155.00）

為填補燃料安全委員會個人勞動合同人員行政技術助理員

職程第一職階首席行政技術助理員壹缺，以文件審閱、有限制的

Candidato aprovado: valores

U Wan Kim ......................................................................... 72,44

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lis-
ta, 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 17 de Setembro de 2013).

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 11 de Setem-
bro de 2013.

O Júri:

Presidente: Wong Sai Heng, membro a tempo inteiro da Co-
missão de Segurança dos Combustíveis.

Vogais efectivos: Lao Chi Neng, técnico superior de 1.ª classe 
da Comissão de Segurança dos Combustíveis; e

Chan Lai Man, técnica superior de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços de Economia.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, para 
o pessoal em regime de contrato além do quadro da Comissão 
de Segurança dos Combustíveis, cujo anúncio do aviso de aber-
tura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 29, II Série, de 17 de Julho de 2013:

Candidato aprovado: valores

Si Tou Peng Kei ................................................................... 80,81

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 17 de Setembro de 2013).

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 11 de Setem-
bro de 2013.

O Júri:

Presidente: Wong Sai Heng, membro a tempo inteiro da Co-
missão de Segurança dos Combustíveis.

Vogais efectivas: Sam Ka Ian, técnica de 1.ª classe da Comis-
são de Segurança dos Combustíveis; e

Leong Man Chong, técnica de 1.ª classe da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

 Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da 
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方式進行普通晉級開考，其開考公告公佈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》第二組內。應考人成績名

單如下：

合格應考人： 分

梁翊羚 ............................................................................. 80.00

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一三年九月十七日的批示確認）

二零一三年九月十一日於燃料安全委員會

典試委員會：

主席：燃料安全委員會全職委員 黃世興

正選委員：燃料安全委員會二等技術員 司徒炳基

  人力資源辦公室二等高級技術員 葉錦堯

（是項刊登費用為 $1,292.00）

交 通 事 務 局

通 告

招聘編號：008/T/CON/DSAT/2013

按照運輸工務司司長於二零一二年五月二十九日及二零一三

年五月二十二日之批示，以及根據第14/2009號法律《公務人員職

程制度》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技術員職程第一職階二等技術員 

（行政及財政範疇）三缺。

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。

carreira de assistente técnico administrativo, para o pessoal 
em regime de contrato individual de trabalho da Comissão de 
Segurança dos Combustíveis, cujo anúncio do aviso de abertu-
ra foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 29, II Série, de 17 de Julho de 2013:

Candidato aprovado: valores

Leong Iek Leng .................................................................. 80,00

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 17 de Setembro de 2013).

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 11 de Setem-
bro de 2013.

O Júri:

Presidente: Wong Sai Heng, membro a tempo inteiro da Co-
missão de Segurança dos Combustíveis.

Vogais efectivos: Si Tou Peng Kei, técnico de 2.ª classe da 
Comissão de Segurança dos Combustíveis; e

Ip Kam Io, técnico superior de 2.ª classe do Gabinete para os 
Recursos Humanos.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Aviso

Referência n.º 008/T/CON/DSAT/2013

Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Transportes e Obras Públicas, de 29 de Maio de 
2012 e 22 de Maio de 2013, se acha aberto o concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preen-
chimento de três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
área administrativa e financeira, em regime de contrato além 
do quadro da carreira de técnico 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.
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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；

c）具備高等課程學歷（工商管理、人力資源管理、公共行

政、會計、財務或經濟）。

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（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至

五時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五

時三十分）以親送方式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。

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）如投考人具備專業資格、工作經驗或語言知識證明文件，

應遞交相關證明文件的副本（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。

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;

c) Estejam habilitados com curso superior, na área de gestão 
de empresas, de gestão de recursos humanos, de administração 
pública, de contabilidade, de finanças ou, de economia.

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 Imprensa 
Oficial), e entregue pessoalmente, dentro do prazo fixado e 
durante o horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 
as 9,00 horas e as 13,00 horas; as 14,30 horas e as 17,45 horas e 
sexta-feira entre as 9,00 horas e as 13,00 horas; as 14,30 horas 
e as 17,30 horas) 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.

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) Caso os candidatos detenham documentos comprovativos 
de habilitações profissionais, de experiência profissional ou de 
conhecimentos linguísticos, devem entregar cópias dos mesmos 
(é necessária a apresentação do respectivo original para auten-
ticação), 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.
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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：

研究、改編或採用技術方法和程序制定研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對行政及財政範疇的管理作出

較高的決定。

6. 薪俸、權利及福利：

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表二所載的第五級別350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；

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 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

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
ficos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre me-
didas de política e gestão na área administrativa e financeira.

6. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do nível 5 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 Pública.

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 na-
tureza profissional relacionados com a qualificação e a experiên-
cia profissionais dos candidatos face ao perfil das exigências 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.
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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。

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）交通事務局之法規：

——第3/2008號行政法規《交通事務局的組織及運作》；

——第45/2010號行政命令。

d）《澳門公職法律制度》：

——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》；

——第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

——第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》；

——第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規

定》；

——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》；

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.

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 previs-
tas 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) Diplomas da Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego:

— Regulamento Administrativo n.º 3/2008 — Organização e 
funcionamento da Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego;

— Ordem Executiva n.º 45/2010;

d) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— 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;

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia;

— 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;
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——第235/2004號行政長官批示《評核諮詢委員會的設立、

組成及運作規則》；

——第11/2007號行政法規《公務人員工作表現的獎賞制

度》；

——第8/2006號法律《公務人員公積金制度》；

——第15/2006號行政法規《公務人員公積金制度投放供款

規章》；

——第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》；

——第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》；

——第230/2011號行政長官批示——訂定對招聘及甄選程

序實行中央管理的職程；

——第231/2011號行政長官批示——訂定在每一職程內晉

升至較高職級所需培訓課程的類型及累積培訓時數；

e）規範澳門特別行政區公共財政活動之法規：

——經第49/84/M號法令及第22/87/M號法令修改的第41/83/

M號法令——訂定有關本地區總預算及公共會計之編製及執

行，管理及業務帳目之編製以及公共行政方面財政業務之稽查

規則；

——經第28/2009號行政法規修改之第6/2006號行政法規

《公共財政管理制度》（經第426/2009號行政長官批示重新公

佈）；

——第22/2008號行政法規《澳門特別行政區政府接受的支

付工具制度》；

——第325/2006號行政長官批示——列明關於第6/2006號

行政法規第十九條第二款（一）項規定的“確定及必要開支的負

擔”的各項開支；

——第347/2006號行政長官批示——訂定澳門特別行政區

公共行政部門的預算修改及補充預算的相關步驟；

——第388/2006號行政長官批示——訂定公共行政範疇的

部門及機構支付公共開支，以及透過出納活動提取款項時，得使

用的工具；

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

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

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

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

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

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

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 230/2011 — Deter-
mina as carreiras cujos processos de recrutamento e selecção 
estão sujeitas à gestão centralizada;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 231/2011 — Deter-
mina o tipo de acção de formação e bem assim o número de 
horas acumuladas para acesso a categoria superior em cada 
carreira;

e) Diplomas que regulamentam a actividade financeira pú-
blica da Região Administrativa Especial de Macau:

— Decreto-Lei n.º 41/83/M — Regulamenta a elaboração e 
execução do Orçamento Geral do Território, a Contabilida-
de Pública Territorial, a elaboração das contas de Gerência e 
Exercício e a fiscalização da actividade financeira do sector pú-
blico administrativo de Macau, com a nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 49/84/M e pelo Decreto-Lei n.º 22/87/M;

— Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regime de 
administração financeira pública, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 28/2009 e, republicado integralmente pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009;

— Regulamento Administrativo n.º 22/2008 — Regime dos 
meios de pagamento aceites pelo Governo da Região Adminis-
trativa Especial de Macau;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 325/2006 — Enume-
ra as despesas respeitantes à «despesa certa e indispensável» 
constante do artigo 19.º, n.º 2, alínea 1), do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/2006;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 347/2006 — Estabe-
lece a tramitação das alterações orçamentais e dos orçamentos 
suplementares do sector público administrativo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 388/2006 — Define 
os meios de pagamento de despesas públicas dos serviços e or-
ganismos do sector público administrativo, bem como a saída 
de fundos por operações de tesouraria;
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——第66/2006號經濟財政司司長批示——核准公共收入及

開支經濟分類的指示，以及公共開支職能分類的指示；

——第1/2007號經濟財政司司長批示——核准關於處理取

得財產和勞務開支、常設基金帳目內開支及公款退回和返還的

指引；

——第40/2007號經濟財政司司長批示——訂定登錄在《行

政當局投資與發展開支計劃》的活動間的撥款轉移程序；

——第79/2010號經濟財政司司長批示——訂明《常設基金

的首次轉移、續後補充、餘額退回及開支記帳程序》；

——第157/2011號行政長官批示——公佈《公務人員出外公

幹指引》及核准《公幹行程報告書》的式樣。

f）有關工程、資產與勞務之取得的開支制度：

——經第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規修改的第

122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》；

——第63/85/M號法令《規定購置物品及取得服務之程序》；

——第74/99/M號法令《公共工程承攬合同之法律制度》。

g）權限：

——第124/2009號行政命令——將若干行政長官的執行權

限授予運輸工務司司長；

——第30/2011號行政命令——修改第124/2009號行政命令

第三款及第五款；

——第72/2009號運輸工務司司長批示——將若干權限授予

及轉授予交通事務局局長

h）有關行政及財政範疇內的專業知識；

i）編寫建議書、報告書、公函及撰文。

知識考試（筆試）時，投考人只能參閱a）到g）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。

— Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 66/2006 — Aprova as Instruções para a Classificação Eco-
nómica das Receitas e das Despesas Públicas, bem como as Ins-
truções para a Classificação Funcional das Despesas Públicas;

— Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 1/2007 — Aprova as Instruções para o Processamento de 
Despesas com Aquisição de Bens e Serviços, para o Processa-
mento das Despesas em Conta dos Fundos Permanentes e para 
o Processamento de Reposições e Restituições de Dinheiros 
Públicos;

— Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 40/2007 — Define os procedimentos de transferências de 
dotações entre acções inscritas sob o Plano de Investimentos e 
Despesas de Desenvolvimento da Administração;

— Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 79/2010 — Define o «Procedimento para a transferência ini-
cial dos fundos permanentes, dos suplementos subsequentes, 
da reposição do excedente e da escrituração da despesa»;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 157/2011 — Publica 
as «Instruções das deslocações ao exterior em missão oficial 
de serviço dos trabalhadores dos serviços públicos» e aprova 
o modelo de «Relatório da Deslocação em Missão Oficial de 
Serviço»;

f) Regime das despesas com obras e aquisição de bens e ser-
viços:

— Decreto-Lei n.º 122/84/M — Regime das despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços, com as alterações dadas 
pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, e pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 6/2006;

— Decreto-Lei n.º 63/85/M — Regula o processo de aquisi-
ção de bens e serviços;

— Decreto-Lei n.º 74/99/M — Regime jurídico do contrato 
das empreitadas de obras públicas;

g) Competências:

— Ordem Executiva n.º 124/2009 — Delega competências 
executivas do Chefe do Executivo no Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas;

— Ordem Executiva n.º 30/2011 — Altera os n.os 3 e 5 da Or-
dem Executiva n.º 124/2009;

— Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas n.º 72/2009 — Delega e subdelega competências no di-
rector da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego;

h) Conhecimentos profissionais na área administrativa e fi-
nanceira;

i) Redacção de propostas, de informações, de ofícios e de 
textos.

Na prova de conhecimentos (prova escrita), os candidatos 
podem consultar apenas a legislação constante das alíneas a) a 
g) do programa, sem anotações nem exemplos.
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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：處長 鄺詠琪

正選委員：職務主管（顧問高級技術員）馮佩華

     職務主管（一等高級技術員）陳嘉俊

候補委員：職務主管（首席高級技術員）唐漢文

     一等高級技術員 梁喜欣

二零一三年九月十九日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費用為 $12,997.00）

13. Publicação de listas

As listas provisórias, definitivas e classificativas serão afixa-
das 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: Kwong Weng Kei, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Fong Pui Wa, chefia funcional (técnica su-
perior assessora); e

Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico superior de 1.ª 
classe).

Vogais suplentes: Tong Hon Man, chefia funcional (técnico 
superior principal); e

Leong Hei Ian, técnica superior de 1.ª classe.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 19 
de Setembro de 2013.

O Director dos Serviços, Wong Wan.

(Custo desta publicação $ 12 997,00)
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