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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, 
em regime de contrato além do quadro, de um lugar de técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, área de apoio técnico-administrativo, dos Serviços de 
Apoio da Sede do Governo, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 43, II Série, de 23 de Outubro 2013:

Candidato aprovado: valores

Kuok Sok Wa .......................................................................84,44

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da 
presente lista para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 6 de 

Dezembro de 2013).

Serviços de Apoio da Sede do Governo, aos 5 de Dezembro 
de 2013.

O Júri:

Presidente: Lao Kuan Lai da Luz, chefe do Departamento de 
Apoio Técnico-Administrativo dos Serviços de Apoio da Sede 
do Governo.

Vogais efectivas: Che Pui Man, chefe da Divisão de Re-
cursos Humanos e Arquivo dos Serviços de Apoio da Sede 
do Governo; e

Albertina Maria Jorge, técnica superior assessora principal do 
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso, de 
prestação de provas, relativo ao curso de formação, para o pre-
enchimento de trinta e cinco lugares de verificador principal 
alfandegário, 1.º escalão, da carreira geral de base do quadro 
de pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega da Região 
Administrativa Especial de Macau, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da RAEM n.º 23, II Série, de 6 de Junho de 
2012:

政 府 總 部 輔 助 部 門

名 單

為以編制外合同方式填補政府總部輔助部門高級技術員職

程行政技術輔助範疇第一職階首席顧問高級技術員壹缺，經於

二零一三年十月二十三日第四十三期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登以文件審查及有限制方式舉行普通晉級開考的招考公

告，現公佈應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

郭淑華 ............................................................................. 84.44

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向許可開考的實體提

起上訴。

（經行政長官二零一三年十二月六日的批示認可）

二零一三年十二月五日於政府總部輔助部門

典試委員會：

主席：政府總部輔助部門行政技術輔助廳廳長 劉軍勵

正選委員：政府總部輔助部門人力資源暨檔案處處長 謝

 佩雯

     運輸工務司司長辦公室首席顧問高級技術員 關

 施苑

（是項刊登費用為 $1,498.00）

海  關

名 單

按照刊登於二零一二年六月六日第二十三期第二組《澳門特

別行政區公報》公佈的以考核方式進行晉升開考通告，為填補

澳門特別行政區海關關員編制一般基礎職程第一職階首席關員

三十五缺，現公佈投考人在培訓課程之最後評核名單如下：

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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合格投考人：

次序 一等關員/關員編號  姓名   分

 1.º 10061 陳德宏 .................................... 85.1 

 2.º 16980 盧嘉儀 .................................... 84.8 

 3.º 05060 劉曉彤 .................................... 81.7 

 4.º 42061 鄭振雄 .................................... 81.4 

 5.º 33061 葉智恆 .................................... 81.2 

 6.º 01080 高敏儀 .................................... 80.9 

 7.º 44061 駱鎮濤 .................................... 80.5 

 8.º 29941 蕭自康 .................................... 80.4 

 9.º 19061 鄭漢明 .................................... 80.3 

10.º 19971 周加明 .................................... 80.2 

11.º 56061 劉健中 .................................... 79.8 

12.º 58981 譚祖成 .................................... 79.4 

13.º 24961 楊國之 .................................... 79.2 a）

14.º 49961 陳頌恒 .................................... 79.2 

15.º 35921 江志偉 .................................... 79.0 

16.º 61061 陳健輝 .................................... 78.6 

17.º 29930 陳慧玲 .................................... 78.4 

18.º 17891 潘永貞 .................................... 78.3 

19.º 03080 劉淑華 .................................... 78.1 

20.º 62961 陳鏞龍 .................................... 77.5 a）

21.º 21061 麥渭霖 .................................... 77.5 

22.º 23061 林慶華 .................................... 77.2 

23.º 64061 羅劍輝 .................................... 76.9 

24.º 22981 陳偉海 .................................... 76.6 

25.º 80911 伍華時 .................................... 76.1 

26.º 125921 歐智毅 .................................... 75.7 

27.º 18921 陳栢倫 .................................... 75.2 

28.º 47981 潘偉亮 .................................... 74.5 a）

29.º 17961 陳耀東 .................................... 74.5 

30.º 18951 梁輝遠 .................................... 74.4 

31.º 15931 何鎮星 .................................... 74.3 

32.º 38931 廖長權 .................................... 74.1 

33.º 16911 何文聲 .................................... 73.7 

34.º 27930 鄭麗顏 .................................... 73.6 

35.º 30930 譚鍾麗芳 ................................ 73.4 

36.º 40901 李志鴻 .................................... 73.0 

37.º 66991 郭志堅 .................................... 71.1 

38.º 55981 梁景賢 .................................... 67.8 

註：a）履歷分析得分較高

Candidatos aprovados:

Ordem N.º de VFa/Va  Nome valores

 1.º 10061 Chan Tak Wan ...................... 85,1 

 2.º 16980 Anabela Carmo do 
Nascimento da Luz............... 84,8 

 3.º 05060 Lao Hio Tong ........................ 81,7 

 4.º 42061 Cheang Chan Hong .............. 81,4 

 5.º 33061 Ip Chi Hang ........................... 81,2 

 6.º 01080 Kou Man I ............................. 80,9 

 7.º 44061 Lok Chan Tou ....................... 80,5 

 8.º 29941 Sio Chi Hong ......................... 80,4 

 9.º 19061 Cheang Hon Meng ............... 80,3 

10.º 19971 Chao Ka Meng ...................... 80,2 

11.º 56061 Lao Kin Chong Antonio ..... 79,8 

12.º 58981 Tam Chou Seng..................... 79,4 

13.º 24961 Ieong Kuok Chi .................... 79,2 a)

14.º 49961 Chan Chong Hang ................ 79,2 

15.º 35921 Kong Chi Wai........................ 79,0 

16.º 61061 Chan Kin Fai ......................... 78,6 

17.º 29930 Chan Vai Leng ...................... 78,4 

18.º 17891 Pun Weng Cheng .................. 78,3 

19.º 03080 Lao Sok Wa ........................... 78,1 

20.º 62961 Chan Iong Long .................... 77,5 a)

21.º 21061 Mac Wai Lam Antonio ........ 77,5 

22.º 23061 Lam Heng Wa ....................... 77,2 

23.º 64061 Lo Kim Fai ............................ 76,9 

24.º 22981 Chan Wai Hoi ....................... 76,6 

25.º 80911 Ng Wa Si ................................ 76,1 

26.º 125921 Ao Chi Ngai .......................... 75,7 

27.º 18921 Chan Pak Lon ....................... 75,2 

28.º 47981 Pun Wai Leong ..................... 74,5 a)

29.º 17961 Chan Io Tong ........................ 74,5 

30.º 18951 Leong Fai Un ........................ 74,4 

31.º 15931 Ho Chan Seng ....................... 74,3 

32.º 38931 Henrique Lu .......................... 74,1 

33.º 16911 Ho Man Seng ........................ 73,7 

34.º 27930 Cheang Lai Ngan .................. 73,6 

35.º 30930 Tam Chong Lai Fong ........... 73,4 

36.º 40901 Lei Chi Hong ........................ 73,0 

37.º 66991 Joaquim Arnaldo 
da Silva Kok .......................... 71,1 

38.º 55981 Leong Keng In ...................... 67,8 

Nota: 

a) melhor classificação na avaliação curricular
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根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令所修訂之《澳門公共行政工作人員通

則》第六十八條之規定，投考人可於本名單公佈之日起計十個工

作日內就本名單提出上訴。

（經保安司司長於二零一三年十二月十二日批示確認）

二零一三年十二月十七日於海關

關長 徐禮恆

（是項刊登費用為 $3,227.00）

檢 察 長 辦 公 室

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件及有限制方式，為檢察長辦公室人員進行普通晉級開考，

以填補本辦公室編制外合同人員以下空缺：

第一職階首席高級技術員一缺；

第一職階一等高級技術員四缺。

上述開考通告張貼在新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七樓檢察

長辦公室人事財政廳，並於檢察院網頁及行政公職局網頁內公

佈，報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的

第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年十二月十三日於檢察長辦公室

辦公室主任   黎建恩

（是項刊登費用為 $1,126.00）

新 聞 局

名 單

新聞局為填補編制外合同任用的高級技術員職程第一職階

顧問高級技術員一缺，經於二零一三年十月十六日第四十二期

《澳門特別行政區公報》第二組公佈以審查文件及有限制方式進

行晉級普通開考的公告。現公佈應考人評核成績如下：

Nos termos do disposto no artigo 68.º do Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, os 
candidatos poderão interpor recurso da presente lista, no pra-
zo de dez dias úteis, a contar da data da sua publicação.

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

Segurança, de 12 de Dezembro de 2013).

Serviços de Alfândega, aos 17 de Dezembro de 2013.

O Director-geral, Choi Lai Hang.

(Custo desta publicação $ 3 227,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Anúncio

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

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

Quatro lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos 
concursos se encontram afixados no Departamento de Ges-
tão Pessoal e Financeira do Gabinete do Procurador, sito na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, NAPE, Edifício Dynasty 
Plaza, 7.º andar, e publicados na internet do Ministério Público 
e dos SAFP, e que o prazo para a apresentação de candidatu-
ras é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Gabinete do Procurador, aos 13 de Dezembro de 2013. 

O Chefe do Gabinete, Lai Kin Ian.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior do pessoal provido em regime de contrato além do 
quadro do Gabinete de Comunicação Social, cujo anúncio foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 16 de Outubro de 2013:
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合格應考人： 分

梅仲明  ............................................................................ 79.94

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內提起訴願。

（經行政長官於二零一三年十二月六日批示確認）

二零一三年十一月二十九日於新聞局

典試委員會：

主席：區鑑華

委員：盧貴妹

   龍偉雄

（是項刊登費用為 $1,224.00）

新聞局為填補編制外合同任用的行政技術助理員職程第一

職階特級行政技術助理員一缺，經於二零一三年十月十六日第

四十二期《澳門特別行政區公報》第二組公佈以審查文件及有

限制方式進行晉級普通開考的公告。現公佈應考人評核成績如

下：

合格應考人： 分

張嘉寅 ............................................................................. 80.69

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內提起訴願。

（經行政長官於二零一三年十二月六日批示確認）

二零一三年十一月二十九日於新聞局

典試委員會：

主席：林建明

委員：曹明慧

 譚婉玲

（是項刊登費用為 $1,087.00）

公 告

新聞局為填補人員編制內技術員職程第一職階首席特級技

術員一缺，經於二零一三年十一月十六日第四十五期《澳門特

Candidato aprovado: valores

Mui Chong Meng ................................................................ 79,94

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

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 6 

de Dezembro de 2013).

Gabinete de Comunicação Social, aos 29 de Novembro de 
2013.

O Júri:

Presidente: Au Kam Va.

Vogais: Lou Kuai Mui; e 

Long Wai Hung.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão, 
da carreira de assistente técnico administrativo, do pessoal 
provido em regime de contrato além do quadro do Gabinete 
de Comunicação Social, cujo anúncio foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II 
Série, de 16 de Outubro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Cheong Ka Ian .................................................................... 80,69

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

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 6 

de Dezembro de 2013).

Gabinete de Comunicação Social, aos 29 de Novembro de 
2013.

O Júri:

Presidente: Lam Kin Meng.

Vogais: Chou Meng Wai; e

Tam Un Leng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, no átrio do Gabi-
nete de Comunicação Social, sito na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º andar, a lista provisória 
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別行政區公報》第二組公佈以審查文件及有限制方式進行晉級

普通開考的公告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，准考人臨時名單

張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局大堂。

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。

二零一三年十二月十三日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $1,018.00）

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

名 單

為填補個人資料保護辦公室編制外合同人員之技術員職

程第一職階首席技術員一缺，經刊登於二零一三年十月九日第

四十一期第二組《澳門特別行政區公報》的公告，以審查文件及

有限制方式進行普通晉級開考的公告，現公佈投考人的評核成

績如下：

合格投考人： 分

歐建業 ............................................................................. 85.00

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向許可開考的實體提起上訴。 

（經行政長官於二零一三年十二月六日的批示確認） 

二零一三年十一月二十七日於個人資料保護辦公室 

典試委員會： 

主席：個人資料保護辦公室顧問高級技術員 廖志聰 

後補委員：個人資料保護辦公室首席高級技術員 陳嘉宜 

正選委員：保安部隊事務局二等翻譯員 高家怡 

（是項刊登費用為 $1,390.00）

do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico 
especialista principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do 
quadro de pessoal do Gabinete de Comunicação Social, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 16 de Novembro 
de 2013, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos».

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

Gabinete de Comunicação Social, aos 13 de Dezembro de 
2013.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, dos 
trabalhadores contratados além do quadro do Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais, cujo anúncio do aviso de abertu-
ra foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 41, II Série, de 9 de Outubro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Au Kin Ip..............................................................................85,00

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

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 6 

de Dezembro de 2013). 

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 27 de No-
vembro de 2013. 

O Júri: 

Presidente: Lio Chi Chong, técnico superior assessor do Ga-
binete para a Protecção de Dados Pessoais. 

Vogal suplente: Chan Ka I, técnico superior principal do Ga-
binete para a Protecção de Dados Pessoais. 

Vogal efectivo: Kou Ka I Inês, intérprete-tradutor de 2.ª 
classe da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)
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澳 門 特 別 行 政 區 政 府 

政 策 研 究 室

名 單

政策研究室為填補編制外合同人員技術員職程第一職階一

等技術員一缺，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九月二十五日第三十九期《澳門

特別行政區公報》第二組內。准考人成績名單如下：

合格准考人： 分

黎嘉偉 ............................................................................. 77.50

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政長官於二零一三年十二月十三日的批示確認）

二零一三年十二月十六日於澳門特別行政區政府政策研究室

典試委員會：

主席：澳門特別行政區政府政策研究室調研員 許燕華

正選委員：澳門特別行政區政府政策研究室首席高級技術

 員 黎輝博

     民政總署一等技術員 冼永昇

（是項刊登費用為 $1,087.00）

政策研究室為填補編制外合同技術輔導員職程第一職階一

等技術輔導員一缺，以審查文件及有限制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九月二十五日第三十九期

《澳門特別行政區公報》第二組內。准考人成績名單如下：

合格准考人： 分

程自妍 ............................................................................. 78.13

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政長官於二零一三年十二月十三日的批示確認）

二零一三年十二月十六日於澳門特別行政區政府政策研究室

典試委員會：

主席：澳門特別行政區政府政策研究室顧問高級技術員

  　李世恆

正選委員：澳門特別行政區政府政策研究室一等技術員

    　鄭家穎

     身份證明局首席技術輔導員 周小娟

（是項刊登費用為 $1,057.00）

GABINETE DE ESTUDO DAS POLÍTICAS DO 

GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE MACAU

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico do 
trabalhador contratado além do quadro do Gabinete de Estudo 
das Políticas (GEP), cujo anúncio do aviso de abertura foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 39, II Série, de 25 de Setembro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Lai, Ka Wai ..........................................................................77,50

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

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 13 de 
Dezembro de 2013).

Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, aos 16 de Dezembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Hoi In Va, pesquisadora do GEP.

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

Sin Weng Seng, técnico de 1.ª classe do IACM.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

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 carreia de ad-
junto-técnico, provido em regime de contrato além do quadro 
do Gabinete de Estudo das Políticas (GEP), cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 25 de Se-
tembro de 2013:

Candidato aprovado: valores

Cheng, Chi In ...................................................................... 78,13

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

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 
13 de Dezembro de 2013).

Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, aos 16 de Dezembro de 2013.

O Júri:

Presidente: Lei Sai Hang, técnico superior assessor do GEP. 

Vogais efectivos: Cheang Ka Weng, técnica de 1.ª classe do 
GEP; e

Chao Sio Kun, adjunto-técnico principal da DSI.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)



20630 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 52 期 —— 2013 年 12 月 26 日

商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2013年 11月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Novembro de 2013
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二零一三年十二月十六日於商業及動產登記局——代登記官 Isabel Fátima da Silva Nantes

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 16 de Dezembro de 2013.

A Conservadora, substituta, Isabel Fátima da Silva Nantes.

（是項刊登費用為 $243,425.00）
(Custo desta publicação $ 243 425,00)
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FUNDO DE PENSÕES

Anúncio

São avisados, ao abrigo do 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» os candidatos admitidos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de técnico de 1.a classe, 1.º escalão, área de media 
design, da carreira de técnico, do quadro de pessoal do Fundo 
de Pensões, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 6 
de Março de 2013, do seguinte: 

(1) A lista dos candidatos aprovados na prova de conheci-
mentos e admitidos à entrevista profissional encontra-se afixa-
da, para consulta, no Fundo de Pensões, sita na Alameda Dr. 
Carlos D’Assumpção, n.os 181-187, Centro Comercial Brilhan-
tismo, 20.º andar, Macau, e disponibilizada no website deste 
Fundo (http://www.fp.gov.mo); 

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

Fundo de Pensões, aos 16 de Dezembro de 2013.

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

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Vong Mou Lan, viúva de Mac 
Choi, que foi distribuidor postal, aposentado, da Direcção dos 
Serviços de Correios, requerido a pensão de sobrevivência dei-
xada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito 
à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pen-
sões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do 
presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 
que, não havendo impugnação será resolvida a pretensão da 
requerente, findo que seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 16 de Dezembro de 2013.

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

(Custo desta publicação $ 754,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão Admi-

退  休  基  金  會

公 告

按照刊登於二零一三年三月六日第十期第二組《澳門特別

行政區公報》之通告，本會以考核方式進行對外入職普通開考，

以填補退休基金會人員編制技術員職程的第一職階一等技術員

（媒體設計範疇）一缺。根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規定，茲通知以

下事宜： 

（一）知識考試合格並獲進入專業面試的准考人名單已張貼

在澳門宋玉生廣場181至187號，光輝商業中心二十樓退休基金

會及上載於本會網頁http://www.fp.gov.mo，以供查閱； 

（二）專業面試的地點、日期及時間於上述名單內公佈。

二零一三年十二月十六日於退休基金會

行政管理委員會代主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $1,057.00）

三十日告示

謹此公佈現有郵政局退休郵差麥材之遺孀黃慕蘭申請其遺

屬撫卹金，如有人士認為具權利領取該項撫卹金，應由本告示在

澳門特別行政區公報刊登之日起計三十天內，向退休基金會申請

應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要

求將被接納。

二零一三年十二月十六日於退休基金會

行政管理委員會代主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $754.00）

財 政 局

公 告

為填補經由財政局以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階一等技術輔導員五缺，經二零一三年十一月二十七日第

四十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有
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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，投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內以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一三年十二月十二日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,018.00）

告 示

市區房屋稅

茲特公告，納稅人如欲獲得二零一三年度有關《市區房屋稅

章程》第十三條和第十六條所規定的房屋保養及維修費用扣減

的優惠，必須填妥一份M/7申報書（按各樓宇或樓宇部份分開填

報），並在明年一月份內交予本局。

倘於二零一三年度屬非出租房屋，無需遞交上述申報書。

有關之申報書可於財政局大樓、政府綜合服務大樓及氹仔接

待中心索取，或於財政局網頁（www.dsf.gov.mo）下載。上述申

報書亦可透過財政局「電子服務」遞交。

二零一三年十二月四日於財政局

局長 江麗莉 

（是項刊登費用為 $1,018.00）

nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, a lista provisória dos candidatos ao con-
curso comum, de acesso, documental, condicionado, para o pre-
enchimento de cinco lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de 
contrato além do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços 
de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, 
de 27 de Novembro de 2013.

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

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

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Edital

Contribuição Predial Urbana

São, por este meio, avisados os contribuintes que pretendam 
beneficiar, relativamente ao exercício de 2013, da dedução das 
despesas de conservação e manutenção, previstas nos artigos 
13.º e 16.º do Regulamento da Contribuição Predial Urbana, 
em vigor, de que deverão apresentar, no mês de Janeiro, uma 
declaração do modelo M/7, em separado para cada prédio ou 
parte dele.

Ficam dispensados da apresentação da referida declaração, 
quanto aos prédios não arrendados, no exercício de 2013.

O impresso da declaração será fornecido por estes serviços, 
no Edifício «Finanças», no Centro de Serviços da RAEM e 
Centro de Atendimento Taipa, ou podem ser descarregado 
através do endereço electrónico www.dsf.gov.mo, podendo 
ainda a declaração acima referida ser apresentada através do 
serviço electrónico desta Direcção de Serviços.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 4 de Dezembro de 
2013.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 27 de Setembro de 2013, e nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, se acha aberto o concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o recrutamento de 
dois lugares de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de 
motorista de ligeiros, em regime de contrato de assalariamento 
do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa:

1. Tipo, prazo e validade

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

O concurso é valido por um ano, a contar da data da publica-
ção da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

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

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

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

3) Possuam como habilitação o ensino primário;

4) Sejam titulares da carta de condução de automóveis ligei-
ros com três anos de experiência profissional na condução de 
ligeiros.

3. Documentos a apresentar

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

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresenta-
ção do original para autenticação);

3) Cópia da carta de condução válida (é necessária a apre-
sentação do original para autenticação);

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

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

通 告

按照經濟財政司司長於二零一三年九月二十七日之批示，並

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，中國與

葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室現通過以考核方

式進行普通對外入職開考，以散位合同方式招聘輕型車輛司機

職程第一職階輕型車輛司機兩缺。

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

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

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：

1）澳門特別行政區永久性居民；

2）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

3）具備小學畢業學歷；

4）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. 應遞交之文件

1）有效身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

2）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

3）有效駕駛執照副本（須出示正本作認證之用）；

4）三年駕駛輕型汽車工作經驗的證明文件，工作經驗須以取

得該經驗的僱主實體發出的文件，或投考人以名譽承諾作出的

聲明證明；
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5）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）；

6）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內應載明投考人曾任職務、現處職程和職級、

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，且其個人檔案已存有上述1）和

2）項所指的文件，則免除提交，但須於報名表上明確聲明。

4. 報名方式及地點

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的投考報名

表，並連同上述應遞交的文件，於指定期限及辦公時間內親臨澳

門南灣湖5A地段澳門財富中心13樓A-K單位中國與葡語國家經

貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室遞交。

5. 職務內容

輕型車輛司機須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貨車，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

作和日常保養，即洗刷、清潔及檢查燃料、潤滑油和水；有需要時

更換輪胎；定期把車送往檢查和到車房作所需維修；把車停泊在

所屬停車場，辦公時看管停泊車輛；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) Nota curricular, devidamente assinada, donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissio-
nal e experiência profissional, devendo a mesma ser acompa-
nhada dos documentos comprovativos mencionados;

6) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ain-
da 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, 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 1) 
e 2), caso se encontrem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo, neste caso, ser declarado expressamente 
tal facto na ficha de inscrição.

4. Forma de admissão e local

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da Ficha de Inscrição em Concurso, aprovada pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma ser en-
tregue, pessoalmente, dentro do prazo fixado e durante horário 
de expediente, acompanhada dos documentos indicados no 
número anterior, no balcão de atendimento do Gabinete de 
Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, sito no Lago Nam Van, Quarteirão 5, Lote A, 
Edifício FIT (Financial & Information Technology), 13.º andar 
«A» a «K», Macau.

5. Conteúdo funcional

Cabe ao motorista de ligeiros conduzir, devidamente unifor-
mizado, automóveis ligeiros para transporte de passageiros, 
tendo em atenção a segurança e comodidade das viagens; con-
duzir carrinhas com lotação até nove lugares, transportando os 
passageiros em serviço ao local de destino, de que previamente 
se informou; pôr o veículo em funcionamento, manobrar o 
volante, engrenar as mudanças, accionar o travão, fazer os 
sinais luminosos necessários à circulação; manter atenção ao 
estado da via, regular a velocidade, proceder às manobras ne-
cessárias 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; observar, respeitar e cumprir as re-
gras da Lei do Trânsito Rodoviário; auxiliar os passageiros na 
subida ou descida do veículo e colaborar na carga e descarga 
de bagagens ou outras mercadorias transportadas; assegurar o 
bom estado de funcionamento e manutenção diária do veículo, 
designadamente lavagem, limpeza e verificação dos níveis de 
combustível, óleos e água; mudar pneus, quando necessário; 
levar o veículo à vistoria periodicamente e à oficina quando ne-
cessita reparações; recolher a viatura no respectivo parque de 
recolha, vigiando-a quando estacionar em serviço; manter-se 
no seu posto de trabalho quando houver acontecimentos extra-
ordinários que o justifiquem e apoiar os agentes da polícia na 
coordenação das operações necessárias quando houver aciden-
tes em serviço; pode colaborar na expedição de documentos, 
transportando-os aos locais de destino e entregando-os aos 
destinatários e colaborar na execução de tarefas genéricas, ex-
ceptuando as que sejam manifestamente típicas de outras áreas 
ou para as quais não possua a necessária qualificação.
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6. 薪俸及福利

第一職階輕型車輛司機的薪酬為第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》和第2/2011號法律規

定的福利。

7. 任用方式

以散位合同方式任用。

8. 甄選方式

甄選是透過以下方式進行，每項甄選方式之評分比例如下：

1）駕駛實踐考試——百分之五十五；

2）專業面試——百分之三十五；

3）履歷分析——百分之十。

各項甄選方法中取得成績均以0至100分表示。

上述第1）項的考試評分具淘汰性質，投考人成績低於50分

者，即被淘汰；投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後成績依所應用甄選方法的評分比例，以0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。

9. 優先條件

如得分相同，投考人的排列名次順序按第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定的優先

條件為之。

10. 公佈名單

駕駛實踐考試的地點、日期及時間，將於公佈准考人確定名

單時通知。

臨時名單、確定名單、考試日期、時間、地點及知識考試成績

名單與投考人有關的重要資訊均張貼在澳門南灣湖5A地段澳門

財富中心13樓A-K單位中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書

處輔助辦公室內。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。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。

6. 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 tem direito às regalias definidas no 
«Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, e da Lei n.º 2/2011.

7. Forma de provimento

O provimento terá a forma de contrato de assalariamento.

8. Método de selecção

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

1) Prova prática de condução: 55%;

2) Entrevista profissional: 35%; e

3) Análise curricular: 10%.

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

A fase do método referido na alínea 1) tem carácter elimina-
tório, e consideram-se excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores. O candidato que falte ou de-
sista de qualquer prova é automaticamente excluído.

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, 
adopta-se a escala de 0 a 100 valores. Consideram-se excluídos 
os candidatos que na prova eliminatória ou na classificação fi-
nal obtenham classificação inferior a 50 valores.

9. 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».

10. Publicação das listas

O local, a data e a hora da realização da prova de conhe-
cimentos constarão do aviso respeitante à lista definitiva dos 
candidatos admitidos.

As listas provisórias, definitivas, classificativas, calendário e 
horário das provas, bem como as informações de interesse dos 
candidatos serão afixadas no Gabinete de Apoio ao Secreta-
riado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, sito 
no Lago Nam Van, Quarteirão 5, Lote A, Edifício FIT (Finan-
cial & Information Technology), 13.º andar «A» a «K», Macau, 
sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau os locais em que a mesma se encontra afi-
xada e pode ser consultada.

A lista classificativa final é publicada no Boletim Oficial da 
RAEM, após homologação.
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11. 適用法例

本開考程序由第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《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》規範。

12. 典試委員會的組成如下：

主席：二等高級技術員 陳景富

正選委員：首席特級技術輔導員 李坤

     顧問高級技術員 楊懿

候補委員：三等翻譯員 趙浩明

     首席翻譯員 鄺昀

13. 投考人向本辦公室所遞交的資料將按第8/2005號法律

《個人資料保護法》及個人資料保護辦公室第01/2011號許可

《關於豁免履行通知的義務——招聘資料的處理》的規定處

理。

二零一三年十二月十六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

辦公室代主任 Lurdes Marques Silva Carneiro de Sousa

（是項刊登費用為 $7,790.00）

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首席

技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一三年十月二十三日第四十三

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方

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

高雄偉 ............................................................................. 80.13

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。

11. 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».

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chan Keng Fu, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais efectivos: Lei Kuan, adjunto-técnico especialista 
principal; e

Ieong I, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Chio Hou Meng, intérprete-tradutor de 3.ª 
classe; e

Kuong Wan, intérprete-tradutor principal.

13. As informações que os candidatos apresentam a este 
Gabinete serão processadas de acordo com a Lei n.º 8/2005 
— «Lei da Protecção de Dados Pessoais» e nos termos do 
disposto na Autorização n.º 01/2011 — «Isenção da Obrigação 
de Notificação — Tratamento de Dados de Recrutamento» do 
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais.

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 16 de Dezembro de 2013.

A Coordenadora do Gabinete, substituta, Lurdes Marques 
Silva Carneiro de Sousa.

(Custo desta publicação $ 7 790,00)

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 técnico principal, 1.º escalão, área de informática, em regime 
de contrato além do quadro da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, 
II Série, de 23 de Outubro de 2013: 

Candidato aprovado: valores

Kou Hong Wai .....................................................................80,13

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista, 
no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação 
para a entidade que autorizou a abertura do concurso.
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（經二零一三年十二月十二日於保安司司長的批示確認）

二零一三年十二月六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技術員 李栩陽

委員：澳門保安部隊事務局首席技術員 馮高泉

   財政局一等高級技術員 梁鍵璋

（是項刊登費用為 $1,429.00）

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（廚工範疇）一缺，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》第二組刊登通過考

核方式進行普通對外入職開考的開考通告，現公佈成績名單如

下：

知識考試不合格而被淘汰的准考人：

序號 姓名

1 鄭杏蓮 

2 郭小麗 

3 李栢蔭 

4 黃鳳維 

缺席知識考試而被淘汰的准考人：

序號 姓名

1 梁軍城 

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十二月十三日批示確認）

二零一三年十二月十二日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：副消防區長 劉永燊

委員：技術工人 駱雲光

 一等技術輔導員 黃文櫻

（是項刊登費用為 $1,566.00）

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

Segurança, de 12 de Dezembro de 2013).

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

O Júri:

Presidente: Lei Hoi Ieong, técnico principal da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Fong Kou Chun, técnico principal da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Leong Kin Cheong, técnico superior de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Finanças.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
um lugar de operário qualificado, 1.º escalão, área de cozinha, 
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 35, II Série, de 28 de Agosto de 2013:

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

N.º Nome

1. Cheang Hang Lin 

2. Kuok Sio Lai 

3. Lei Pak Iam 

4. Wong Fong Wai 

Candidato excluído por ter faltado à prova de conhecimentos:

N.º Nome

1. Leong Kuan Seng 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação 
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 Dezembro de 2013).

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

O Júri:

Presidente: Lau Weng San, subchefe do CB.

Vogais: Lok Van Kuong, operário qualificado; e

Vong Man Ieng, adjunto-técnico de 1.ª classe.

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

第22/2013/DSFSM號公開招標

根據保安司司長於二零一三年十二月四日作出的批示，澳門

保安部隊事務局為治安警察局出入境事務廳大樓提供清潔服務

進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間內到位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局行政管理廳採購科，查閱有關《招標方案》及《承

投規則》，如欲索取上述文件之影印本，需繳付影印費用。

為使各投標人能了解有關清潔服務之要求，本局將安排實地

視察。各投標人必須於二零一三年十二月三十一日中午十二時前

通知本局行政管理廳（電話：87997359、傳真：87997340）出席

實地視察的代表（不多於兩名）的姓名，以便作出安排。

實地視察時間：二零一四年一月三日上午十時十五分

集合地點：氹仔北安治安警察局出入境事務廳大樓門口

標書必須於二零一四年一月二十一日下午五時前遞交到

澳門保安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》

及《承投規則》中所指定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保

$24,000.00（澳門幣貳萬肆仟元整）之證明文件，而該擔保須以

現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務局」的本票或銀行擔保之方

式遞交，倘以現金或本票方式，則應遞交至澳門保安部隊事務局

行政管理廳出納；倘以銀行擔保遞交，該擔保不得附條件或受終

止性期限約束。

開標日期為二零一四年一月二十二日上午十時，在位於澳門

兵營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據七月六日第63/85/

M號法令第二十七條的規定，投標人或其合法代表應出席開標

儀式，以便對招標時所遞交之文件有可能出現之疑問予以澄清。

自本公告公佈之日起至公開招標截標之日期時限為止，投

標人應前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳採購

科，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

Anúncio

Concurso Público n.º 22/2013/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 4 de Dezembro de 2013, se en-
contra aberto o concurso público para a aquisição de «Presta-
ção de serviços de limpeza ao Edifício do Serviço de Migração 
do Corpo de Polícia de Segurança Pública».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se patentes na Secção de Abastecimentos do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, e os mesmos poderão ser consultados durante as horas 
de expediente, estando os interessados sujeitos ao pagamento 
das fotocópias dos referidos documentos, se as quiserem. 

A fim de permitir aos concorrentes compreenderem os re-
quisitos para a prestação dos respectivos serviços de limpeza, 
esta DSFSM vai organizar uma sessão de observação do local. 
Os concorrentes devem informar o Departamento de Admi-
nistração desta Direcção de Serviços dos nomes dos presentes 
(dois representantes no máximo), através do n.º de telefone 
8799 7359 e do n.º de fax 8799 7340, até às 12,00 horas do dia 
31 de Dezembro de 2013, no sentido de facilitar a organização.

Hora de início da sessão de observação: às 10,15 horas do dia 
3 de Janeiro de 2014.

Local de concentração: à entrada do Edifício do Serviço de 
Migração do Corpo de Polícia de Segurança Pública de Pak 
On da Taipa.

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 21 de Janeiro de 2014. Além da entrega 
dos documentos referidos no respectivo programa do concurso 
e no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento 
comprovativo da caução provisória, no valor de $ 24 000,00 
(vinte e quatro mil patacas) prestada em numerário, ordem de 
caixa (em nome da DSFSM), ou por garantia bancária. Caso a 
referida caução seja prestada em numerário ou ordem de caixa, 
deverá ser entregue à Tesouraria do Departamento de Admi-
nistração da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau. Caso seja prestada em garantia bancária, esta não 
pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 22 de Janeiro de 2014. 
Os concorrentes ou seus representantes legais deverão estar 
presentes ao acto público de abertura de propostas para os 
efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 
6 de Julho, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas relativas 
aos documentos apresentados no concurso.

Desde a data da publicação do presente anúncio até à data 
limite da entrega de propostas do concurso público, devem os 
concorrentes dirigir-se à Secção de Abastecimentos do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimen-
tos adicionais.
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二零一三年十二月十日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $2,444.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一三年九月二十五日第三十九期第二組《澳

門特別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考，以填補本局人員編制內翻譯員職程的第一職階

首席翻譯員一缺，合格投考人的最後成績如下：

唯一合格的投考人： 分

Cheong Pérola, Brenda ................................................ 68.04

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一三年十二月六日批示確認）

二零一三年十二月四日於司法警察局

典試委員會：

主席：副局長 張玉英

正選委員：顧問翻譯員 何樹光

     顧問高級技術員（財政局） Sérgio Zeferino de

                 Souza

（是項刊登費用為 $1,194.00）

按照刊登於二零一三年九月二十五日第三十九期第二組《澳

門特別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考，以填補本局編制外合同方式任用的技術輔導員

職程第一職階首席技術輔導員兩缺，合格投考人的最後成績如

下：

合格投考人： 分

1.º 羅詩雅 ........................................................................ 69.66

2.º 吳華錚 ........................................................................ 68.54

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 10 de Dezembro de 2013.

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

(Custo desta publicação $ 2 444,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classificação final do candidato aprovado no concurso 
comum, de acesso,  documental, condicionado, para o preenchi-
mento de um lugar de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, 
da carreira de intérprete-tradutor, do quadro de pessoal da Polí-
cia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 
25 de Setembro de 2013:

Único candidato aprovado: valores

Cheong Pérola, Brenda ...................................................... 68,04

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

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

Segurança, aos 6 de Dezembro de 2013).

Polícia Judiciária, aos 4 de Dezembro de 2013.

O Júri do concurso:

Presidente: Cheong Ioc Ieng,  subdirectora.

Vogais efectivos: Ho See Kwong, intérprete-tradutor assessor; e

Sérgio Zeferino de Souza, técnico superior assessor da Di-
recção dos Serviços de Finanças.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico, em regime de contrato além do 
quadro da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 39, II Série, de 25 de Setembro de 2013:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lo Si Nga ........................................................................69,66

2.º Ng Wa Chang .................................................................68,54

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.
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（經保安司司長於二零一三年十二月十日批示確認）

二零一三年十二月五日於司法警察局

典試委員會：

主席：處長 徐一平

正選委員：顧問高級技術員 鄭宇光

     特級技術輔導員（教育暨青年局） 鄺穎詩

（是項刊登費用為 $1,194.00）

按照刊登於二零一三年十月二十三日第四十三期第二組《澳

門特別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行

的普通晉級開考，以填補本局人員編制內技術員職程的第一職

階首席技術員（人力資源範疇）一缺，合格投考人的最後成績如

下：

唯一合格投考人： 分 

陳寶瑩 ............................................................................. 72.81

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，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十二月十日批示確認）

二零一三年十二月六日於司法警察局

典試委員會：

主席：廳長 杜淑森

正選委員：顧問高級技術員 鄭宇光

     二等高級技術員（保安部隊事務局） 林嘉煌

（是項刊登費用為 $1,087.00）

公  告

按照刊登於二零一二年十二月五日第四十九期第二組《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，以填補司法警察局人員編制內行政技術助理員職程之第一

職階二等行政技術助理員（行政文員範疇）四十二缺，茲通知以

下事宜：

（一）知識筆試合格並獲准進入專業面試的准考人名單已張

貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心

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

Segurança, de 10 de Dezembro de 2013).

Polícia Judiciária, aos 5 de Dezembro de 2013.

O Júri do concurso:

Presidente: Choi Iat Peng, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Cheang U Kuong, técnico superior assessor; e

Kuong Weng Si, adjunto-técnico especialista da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

De classificação final do candidato aprovado no concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de recursos humanos, do quadro de pessoal 
da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II 
Série, de 23 de Outubro de 2013:

 Único candidato aprovado: valores

Chan Pou Ieng .................................................................... 72,81

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

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

Segurança, de 10 de Dezembro  de 2013).

Polícia Judiciária, aos 6 de Dezembro de 2013.

O Júri do concurso:

Presidente: Tou Sok Sam, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Cheang U Kuong, técnico superior asses-
sor; e

Lam Ka Wong, técnico superior de 2.ª classe da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Anúncios

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 42 
lugares de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, área 
de oficial administrativo, do quadro de pessoal da Polícia 
Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 5 
de Dezembro de 2012, do seguinte: 

1) A lista dos candidatos aprovados na prova escrita de co-
nhecimentos e admitidos à entrevista profissional encontra-se 
afixada, para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no 
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（長崎街23號入口），並可透過設置於本局大樓及路氹分局地下

的“資訊亭”查閱，或可瀏覽本局網站：www.pj.gov.mo；

（二）專業面試的日期、時間及地點於上述名單內公佈。

二零一三年十二月十六日於司法警察局

代局長 張玉英 

（是項刊登費用為 $1,087.00）

為填補司法警察局編制內刑事偵查人員組別的第一職階一

等督察兩缺，經於二零一三年十二月四日第四十九期第二組《澳

門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規

定，公佈投考人臨時名單，並已張貼於澳門友誼大馬路823號司

法警察局大樓十八樓人事及行政處及上載於本局網站內，以供查

閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一三年十二月十七日於司法警察局

代局長 張玉英

（是項刊登費用為 $881.00）

澳 門 監 獄

名 單

根據保安司司長於二零一二年九月三日作出之批示，批准澳

門監獄以考核方式進行普通對外入職開考，填補編制內第一職

階二等技術員（行政及財政範疇）七缺，並經於二零一二年十月

十日第四十一期第二組《澳門特別行政區公報》內刊登開考通

告。現公佈最後成績名單如下：

合格之投考人：

排名  姓名 分

1.º 何潔麗 .................................................................... 67.17 

2.º 程懿茵 .................................................................... 64.33 

rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, 
n.º 23), bem como nos quiosques de informações instalados no 
rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária e no rés-do-chão 
da Delegação de COTAI (e também no website desta Polícia: 
www.pj.gov.mo); 

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

Polícia Judiciária, aos 16 de Dezembro de 2013.

A Directora, substituta, Cheong Ioc Ieng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sita na Aveni-
da da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta 
Polícia, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, 
de acesso, condicionado, documental, para o preenchimento 
de dois lugares de inspector de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo 
de pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia Ju-
diciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 4 
de Dezembro de 2013. 

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

Polícia Judiciária, aos 17 de Dezembro de 2013.

A Directora, substituta, Cheong Ioc Ieng.

(Custo desta publicação $ 881,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento, de 
sete vagas de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área administrativa 
e financeira do quadro de pessoal do Estabelecimento Prisional 
de Macau, aberto por despacho do Secretário para a Segurança, 
de 3 de Setembro de 2012, e por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 41, II 
Série, de 10 de Outubro de 2012:

Candidatos aprovados:

Ordem
n.º

  Nome              Pontuação

1.º Ho Kit Lai ............................................................... 67,17 

2.º Cheng I Ian .............................................................. 64,33 
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排名  姓名 分

3.º 李嘉玲 .................................................................... 64.00 

4.º 陳靜雯 .................................................................... 63.83 

5.º 楊毅明 .................................................................... 63.67 

6.º 劉婉嫻 .................................................................... 63.33 

7.º 李秀華 .................................................................... 63.17 

8.º 黃國強 .................................................................... 62.50 

9.º 吳家恒 .................................................................... 62.17 

10.º 麥漢鈞 .................................................................... 62.00 

11.º 張慧敏 .................................................................... 61.83 

12.º 黃建南 .................................................................... 61.67 

13.º 袁慈結 .................................................................... 61.33 

14.º 吳卓偉 .................................................................... 61.00 

15.º 黃婷婷 .................................................................... 60.67 

16.º 伍美芳 .................................................................... 60.33 

17.º 陳婉琪 .................................................................... 59.17 

18.º 楊智韻 .................................................................... 59.00 

19.º 庄莎莎 .................................................................... 56.50 

20.º 李德藍 .................................................................... 56.33 

21.º 雷國立 .................................................................... 55.00 

22.º 楊嘉靜 .................................................................... 54.67 

23.º 劉嘉權 .................................................................... 54.17 

24.º 譚德毅 .................................................................... 54.00 

25.º 陳玫瑰 .................................................................... 53.33 

26.º 梁麗燕 .................................................................... 52.67 

27.º 詹道俊 .................................................................... 52.17 

28.º 陳淑婷 .................................................................... 51.50 

29.º 麥鳳琼 .................................................................... 50.50 

30.º 徐永健 .................................................................... 50.33 

31.º 駱倩怡 .................................................................... 50.00 

因缺席專業面試而被除名之投考人：

序號  姓名

1 游毅華

2 林宇君

3 劉路嘉

4 劉素文

5 勞震宇

6 蘇景曦

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

Ordem
n.º

  Nome              Pontuação

3.º Lei Ka Leng ............................................................ 64,00 

4.º Chan Cheng Man ................................................... 63,83 

5.º Ieong Ngai Meng .................................................... 63,67 

6.º Lao Un Han ............................................................ 63,33 

7.º Lei Sao Wa .............................................................. 63,17 

8.º Wong Kuok Keong ................................................. 62,50 

9.º Ng David .................................................................. 62,17 

10.º Mak Hon Kuan ....................................................... 62,00 

11.º Cheong Wai Man .................................................... 61,83 

12.º Wong Kin Nam ....................................................... 61,67 

13.º Un Chi Kit ............................................................... 61,33 

14.º Ng Cheok Wai ......................................................... 61,00 

15.º Wong Teng Teng ..................................................... 60,67 

16.º Ng Mei Fon .............................................................. 60,33 

17.º Chan Un Kei ........................................................... 59,17 

18.º Ieong Chi Van ......................................................... 59,00 

19.º Chong Sa Sa ............................................................ 56,50 

20.º Lei Tak Lam ............................................................ 56,33 

21.º Loi Kuok Lap .......................................................... 55,00 

22.º Ieong Ka Cheng ...................................................... 54,67 

23.º Lao Ka Kun ............................................................. 54,17 

24.º Tam Tak Ngai .......................................................... 54,00 

25.º Chan Mui Kuai ....................................................... 53,33 

26.º Leong Lai In ........................................................... 52,67 

27.º Chim Tou Chon ...................................................... 52,17 

28.º Chan Sok Teng ........................................................ 51,50 

29.º Mak Fong Keng ...................................................... 50,50 

30.º Chui Weng Kin ....................................................... 50,33 

31.º Lok Sin I .................................................................. 50,00 

Candidatos excluídos por falta na prova de entrevista profis-
sional:

Ordem
n.º

  Nome

1 Iao Ngai Wa

2 Lam U Kuan

3 Lao Lou Ka

4 Lao Sou Man

5 Lou Chan U

6 Su Ching-Hsi

Ao abrigo do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem recorrer no prazo de dez dias 
úteis, a contar da data da publicação da presente lista, para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.



N.º 52 — 26-12-2013 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 20759

（經保安司司長於二零一三年十二月十六日的批示認可）

二零一三年十二月十二日於澳門監獄

典試委員會：

主席：人力資源處處長 仇惠珊

正選委員：財政及財產處處長 鄧敏心

     公共關係及新聞處處長 黃家媛

（是項刊登費用為 $3,501.00）

衛 生 局

公 告

為填補衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階顧問高級技術員二缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職

程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，

有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，

並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門

特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年十二月十七日於衛生局

代局長  陳惟蒨

（是項刊登費用為 $1,057.00）

為填補衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階首席高級技術員十六缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事

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

Segurança, de 16 de Dezembro de 2013).

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

O Júri:

Presidente: Chao Wai San, chefe da Divisão de Recursos 
Humanos.

Vogais efectivos: Tang Man Sam, chefe da Divisão Financei-
ra e Patrimonial; e

Vong Ka Nun, chefe da Divisão de Relações Públicas e Im-
prensa.

(Custo desta publicação $ 3 501,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de dois lugares de técnico superior assessor, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, provido em regime 
de contrato além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 
com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 17 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publi-
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
dezasseis lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da 
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處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年十二月十七日於衛生局

代局長 陳惟蒨

（是項刊登費用為 $920.00）

為填補衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階一等高級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職

程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，

有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，

並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門

特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年十二月十七日於衛生局

代局長  陳惟蒨

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補本局以編制外合同任用的技術員職程第一職階首席

技術員九缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關開考通告

正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並於本局和行

政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行政區公

報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年十二月十七日於衛生局

代局長  陳惟蒨

（是項刊登費用為 $881.00）

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

Serviços de Saúde, aos 17 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Servi-
ços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de um lugar de técnico superior de 1.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, provido em 
regime de contrato além do quadro do pessoal dos Serviços de 
Saúde, com dez dias de prazo para a apresentação de candida-
turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 17 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de nove lugares de técnico principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, providos em regime de contra-
to além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, com dez 
dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar 
do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 17 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 881,00)
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Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de sessenta e três lugares de adjunto-
-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 
providos em regime de contrato além do quadro do pessoal 
dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 17 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 852,00)

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

Serviços de Saúde, aos 17 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Faz-se saber que em relação ao Concurso Público n.º 23/P/2013 
para «Fornecimento do Sistema de Registo de Saúde Electró-
nico para os Serviços de Saúde», publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, 
de 20 de Novembro de 2013, foram prestados esclarecimentos, 
nos termos do ponto 3.º do programa do concurso, pela entida-
de que realiza o concurso e juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-

為填補本局以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職階

首席技術輔導員六十三缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事

處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年十二月十七日於衛生局

代局長  陳惟蒨

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補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八缺，現根據第14/2009號法律《公務

人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一三年十二月十七日於衛生局

代局長  陳惟蒨

（是項刊登費用為 $852.00）

茲特公告，有關公佈於二零一三年十一月二十日第四十七期

《澳門特別行政區公報》第二組的第23/P/2013號公開招標——

「向衛生局提供電子健康記錄互通系統」，招標實體已按照招標

方案第三點的規定作出解答，並將其附於招標案卷內。

投標人可於辦公時間內前往位於東望洋新街三百三十五號
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衛生局行政大樓一樓物資供應暨管理處查閱上述的解答。

二零一三年十二月十七日於衛生局

代局長 陳惟蒨

（是項刊登費用為 $852.00）

社 會 工 作 局

公 告

本局為填補編制外合同一缺的技術員職程土木工程範疇第

一職階二等技術員，經於二零一三年十月十六日第四十二期《澳

門特別行政區公報》第二組副刊刊登通過考核方式進行普通對

外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款

的規定，將投考人臨時名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作

局總部告示板供查閱，以及上載於本局網頁http://www.ias.gov.

mo。

二零一三年十二月十三日於社會工作局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員（協調員）　朱衛智

正選委員：二等高級技術員　李健堂

     顧問高級技術員　曾慶遠

（是項刊登費用為 $1,057.00）

通  告

第34/IAS/2013號批示

根據六月二十一日第24/99/M號法令第八條及第十條的規

定，本人決定：

一、轉授予本局行政暨財政廳廳長張惠芬、研究暨計劃廳廳

長張鴻喜、社會互助廳廳長蔡兆源、家庭暨社區服務廳廳長區志

強及防治藥物依賴廳廳長韓衛，或其合法代任人，作出取得日常

消耗的物料及物品或執行簡單服務的開支之權限，但以每項取

得或執行每項服務所需的開支不超過澳門幣1,000.00元（澳門

幣壹仟元）為限；

visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
Nova à Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, 1.º andar.

Serviços de Saúde, aos 17 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 852,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Informa -se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afi-
xada, no quadro informativo do Instituto de Acção Social, sito 
na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, e publicada na página 
electrónica deste Instituto, http://www.ias.gov.mo, para efeitos 
de consulta, a lista provisória dos candidatos ao concurso co-
mum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico da área de engenharia civil, em regime de 
contrato além do quadro do IAS, cujo aviso foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 42, II Série, Suplemento, de 16 de Outubro de 2013.

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

O Júri:

Presidente: Chu Wai Chi, técnico superior assessor (coorde-
nador).

Vogais efectivos: Lei Kin Tong, técnico superior de 2.ª classe; e

Chang Heng Un, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Avisos

Despacho n.º 34/IAS/2013

Nos termos dos artigos 8.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 24/99/M, 
de 21 de Junho, determino:

1. É subdelegada na chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro, Cheong Wai Fan, no chefe do Departamento de 
Estudos e Planeamento, Zhang Hong Xi, no chefe do Depar-
tamento de Solidariedade Social, Choi Sio Un, no chefe do 
Departamento de Família e Comunidade, Au Chi Keung, no 
chefe do Departamento de Prevenção e Tratamento da Toxico-
dependência, Hon Wai, ou no seu substituto legal, a competên-
cia para a realização de despesas com a aquisição de materiais 
e artigos de consumo corrente ou com a execução de pequenos 
serviços, desde que o montante de cada aquisição ou execução 
não ultrapasse $ 1 000,00 patacas;
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二、在不妨礙上款規定下，本批示自公佈日起生效。

二零一三年十二月十二日於社會工作局

局長 容光耀

（是項刊登費用為 $1,018.00）

鑑於本局文誤，刊登在二零一三年十一月六日第四十五期

《澳門特別行政區公報》第二組第17331頁有關本局為填補編制

外合同高級技術員職程會計範疇第一職階首席高級技術員一缺

普通晉級開考的成績名單合格應考人之葡文姓名出現不正確之

處，現作出更正如下：

原文為：“Lei Ioc Ieng”

更正為：“Lei Ioc Leng”。

二零一三年十二月十六日於社會工作局

局長 容光耀

（是項刊登費用為 $783.00）

教 育 發 展 基 金

通 告

學校發展計劃接受申請

按第82/2008號行政長官批示核准之《教育發展基金財政援

助發放規章》第四條，教育發展基金透過《澳門特別行政區公

報》訂定2014/2015學年“學校發展計劃”在作出申請時須遵照

下列規定：

1. 申請程序：學校經辦學實體向教育發展基金提出申請。

2. 申請辦法：

2.1 以校部為單位提出申請；

2.2 申請項目如涉及校際合作，由其中一間學校或校部提出申

請；

2.3 學校須按2014/2015學年“學校發展計劃”資助申請的要

求，向教育暨青年局提交“無償資助計劃申請書”和相關資料，

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

Instituto de Acção Social, aos 12 de Dezembro de 2013.

O Presidente do Instituto, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Por ter saído inexacta, por lapso deste Instituto, a versão 
portuguesa da lista classificativa publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 45/2013, II 
Série, de 6 de Novembro, a páginas 17331, respeitante ao nome 
do candidato aprovado no concurso comum, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, 
área de contabilidade, da carreira de técnico superior, provido em 
regime de contrato além do quadro do pessoal deste Instituto, 
procede-se à sua rectificação. Assim: 

Onde se lê: «Lei Ioc Ieng»

deve ler-se: «Lei Ioc Leng».

Instituto de Acção Social, aos 16 de Dezembro de 2013.

O Presidente do Instituto, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 783,00)

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

Aviso

Aceitação de candidaturas para o Plano de 

Desenvolvimento das Escolas

Nos termos do artigo 4.º do Regulamento da Concessão de 
Apoios Financeiros pelo Fundo de Desenvolvimento Educativo, 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 82/2008, o 
Fundo de Desenvolvimento Educativo fixa, através de aviso a 
publicar no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, as seguintes disposições que devem ser observadas 
na candidatura ao «Plano de Desenvolvimento das Escolas» 
para o ano lectivo de 2014/2015:

1. Procedimentos de candidatura: compete à entidade titular 
da escola apresentar o requerimento junto do Fundo de Desen-
volvimento Educativo.

2. Método de candidatura

2.1 O requerimento é apresentado em nome da unidade escolar;

2.2 No caso de cooperação entre escolas, este é apresentado 
só por uma delas (escola/unidade escolar);

2.3 De acordo com as exigências do «Requerimento de fi-
nanciamento do Plano de Desenvolvimento das Escolas» para 
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封面請註明“教育發展基金”，教育暨青年局地址：澳門約翰四

世大馬路7-9號一樓。

3. 申請期限：

由二零一三年十二月十六日至二零一四年二月二十一日。

2014/2015學年“學校發展計劃”資助申請和上述第2.3點所

指的“無償資助計劃申請書”，可於“教育發展基金”網頁下載

（www.dsej.gov.mo/fde）。

二零一三年十二月十二日於教育發展基金

行政管理委員會主席 梁勵（教育暨青年局局長）

（是項刊登費用為 $1,937.00）

海 事 及 水 務 局

公  告

為填補海事及水務局人員編制內海事人員職程第一職階首

席海事人員七缺，經二零一三年十月三十日第四十四期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以考核及有限制的方式進行普通晉

級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，准考人臨時名單

正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科內，

並於海事及水務局網頁內公佈。

 根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單

視為確定名單。

二零一三年十二月十三日於海事及水務局

局長 黃穗文 

（是項刊登費用為 $1,018.00）

三十日告示

茲公佈，現有本局前第五職階勤雜人員謝錦彬之配偶甘惠

琼申請其已故丈夫的離職金錢補償、聖誕津貼及收回在職薪俸

o ano lectivo de 2014/2015, as escolas devem submeter o «Re-
querimento para o Plano do Subsídio a Fundo Perdido» com 
as respectivas informações, dentro de um envelope, no rosto 
do qual deve ser inscrita a designação do «Fundo de Desenvol-
vimento Educativo» e entregue na Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude (DSEJ), Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, Macau.

3. Prazo de candidatura

De 16 de Dezembro de 2013 a 21 de Fevereiro de 2014.

O «Requerimento de financiamento do Plano de Desen-
volvimento das Escolas» para o ano lectivo de 2014/2015 e o 
«Requerimento para o Plano do Subsídio a Fundo Perdido», 
referido no ponto 2.3, podem ser descarregados do website do 
Fundo de Desenvolvimento Educativo (www.dsej.gov.mo/fde). 

Fundo de Desenvolvimento Educativo, aos 12 de Dezembro 
de 2013.

A Presidente do Conselho Administrativo, Leong Lai, directora 
dos Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sita na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicada no website desta Direcção, a lista provisória dos can-
didatos ao concurso comum, de acesso, de prestação de provas, 
condicionado, para o preenchimento de sete lugares de pessoal 
marítimo principal, 1.º escalão, da carreira de pessoal marítimo 
do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água, cujo anúncio do aviso de abertura foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 44, II Série, de 30 de Outubro de 2013.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 13 de Dezembro de 2013.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Kam, Wai Keng, cônjuge de Che Kam 
Pang, que foi auxiliar, 5.º escalão, desta DSAMA, requerido as 
compensações pecuniárias, subsídio de Natal e recuperação 
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的款項，如有人士認為具有權利領取上述津貼及款項，應自本告

示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向本局提

出申請應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請

人的要求將被接納。

二零一三年十二月十二日於海事及水務局 

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $881.00）

郵 政 局

通 告

按照運輸工務司司長於二零一三年十二月六日批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規定，郵政局通過考核

方式進行普通對外入職開考，以填補郵政局編制內技術員職程

郵政管理範疇第一職階一等技術員五缺。

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

2.1 投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備工商管理、公共行政、語言、傳意或相類範疇高等專

科課程學歷；

do vencimento de exercício por falecimento do mesmo, devem 
todos os que se julgam com direito à percepção dos subsídios 
e outros abonos acima referidos, requerer a estes Serviços, no 
prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presente 
édito no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não 
havendo impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, 
findo que seja esse prazo.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 12 de Dezembro de 2013.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 6 de Dezembro 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 cinco 
lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico, área de gestão postal, do quadro de pessoal da Direcção 
dos Serviços de Correios (DSC):

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

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

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

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior nas áreas de gestão de empresas, administração pública, 
línguas, comunicação social ou em área semelhante; e
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d）具備最少兩年管理範疇之工作經驗。

2.2 應遞交的文件：

與公職無聯繫之投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

c）本通告所要求的工作經驗證明文件，工作經驗須以取得該

經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承諾作出的聲

明證明；

d）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）；

與公職有聯繫之投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

c）本通告所要求的工作經驗證明文件，工作經驗須以取得該

經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承諾作出的聲

明證明；

d）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）；

e）與公職有聯繫的投考人須遞交由所屬部門發出的個人資

料紀錄，其內尤須載明投考人曾任之職務、現處職程及職級、聯

繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加開考所

需的工作表現評核；

f）與公職有聯繫之投考人，如相關的個人檔案已存有a）、b）

及e）項所指的文件，可豁免遞交，但須於報考時明確聲明。

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

2.2 Documentos a apresentar:

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

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

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

c) Documento comprovativo de experiência profissional no 
presente aviso: a experiência profissional demonstra-se por 
documento emitido pela entidade empregadora onde foi obti-
da ou mediante declaração do candidato sob compromisso de 
honra; e

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

Os candidatos vinculados à Função Pública devem apresen-
tar os seguintes documentos:

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

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

c) Documento comprovativo de experiência profissional no 
presente aviso: a experiência profissional demonstra-se por 
documento emitido pela entidade empregadora onde foi obti-
da ou mediante declaração do candidato sob compromisso de 
honra;

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

e) 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

f) Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e e), se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na apresentação da candida-
tura.
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2.3 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡文。

3. 報名方式、地點及報考時應備妥的資料及文件

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示第一款核准

的《投考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載）連同上述文件，於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交

到澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓209室行政科。

4. 職務內容

一等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以

便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及

應用的職務。

就有關郵政管理範疇方面，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，以便為政策制訂及管理方面的上級

決策作準備。

5. 薪俸及福利

第一職階一等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

第五級別所載的薪俸點400點，享有公職一般制度規定的權利及

福利。

6. 甄選方法

6.1 甄選以下列的方法進行，而每項甄選方法之評分比例如

下：

a）知識考試：50%。

b）專業面試：40%。

c）履歷分析：10%。

6.2 上款a）及b）項所述之甄選方法為淘汰制。

6.3 知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般

知識或專門知識水平。以筆試形式進行，最多不超過三小時。知

識考試取得的成績以0分至100分表示，得分低於50分，將被淘

汰且不能進入往後甄選方法。

6.4 專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在

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

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

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em concurso» (adquirida na Imprensa 
Oficial ou descarregada na página electrónica daquela entida-
de pública ou dos Serviços de Correios), aprovada pelo Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma 
ser entregue pessoalmente, conjuntamente com os documentos 
indicados no número anterior, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas normais de expediente, na sala 209, Secção 
Administrativa da Direcção dos Serviços de Correios, no 2.º 
andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Se-
nado, em Macau.

4. Conteúdo funcional

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

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

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
400 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009, e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da função pública.

6. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos: 50%;

b) Entrevista profissional: 40%; e

c) Análise curricular: 10%.

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

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

6.4 A entrevista profissional visa determinar e avaliar ele-
mentos de natureza profissional relacionados com a qualifica-
ção e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil 
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工作資歷及工作經驗方面的專業條件。專業面試的成績以0分至

100分表示，得分低於50分，將被淘汰。

6.5 履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表

現評核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其

擔任特定職務之能力。

6.6 除6.1c）項外，投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘

汰。

6.7 最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分

至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均作被淘

汰論。

7. 考試範圍：

考試範圍包括以下內容：

7.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

7.2 經第21/2000號及第2/2006號行政法規修改的一月九日

第2/89/M號法令核准的《郵政局組織規章》（經第122/GM/99

號批示重新公佈）；

7.3 三月三十日第24/85/M號法令核准的《儲金局規章》；

7.4 公共財政管理制度：

a）經第10/2010號行政法規修改之九月二十七日第50/99/M

號法令核准《郵電司之財政制度》；

b）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）；

7.5 有關工程、資產與勞務之取得的開支制度：

a）經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》（中

文參考文本載於澳門法律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

b）七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服

務之程序（中文參考文本載於澳門法律網頁：w w w.macaolaw.

gov.mo）；

c）十一月八日第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合同

之法律制度；

7.6 關於郵務的法例：

a）十一月二十九日第88/99/M號法令——訂定在提供郵政

服務，設置及使用郵政基礎設施時須遵守之一般原則；

de exigências da função. Adopta-se a escala de 0 a 100, consi-
derando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50.

6.5 A análise curricular visa examinar a preparação do 
candidato para o desempenho de determinada função, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a avaliação do 
desempenho, a qualificação e experiência profissionais, os tra-
balhos realizados e a formação profissional complementar.

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

6.7 A classificação final resulta da média ponderada das clas-
sificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptan-
do-se a escala de 0 a 100 valores. São considerados excluídos 
os candidatos que nas provas eliminatórias ou na classificação 
final obtenham classificação inferior a 50 valores.

7. Programa das provas

O programa abrangerá as seguintes matérias:

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

7.2 Regulamento Orgânico da Direcção dos Serviços de Cor-
reios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/89/M, de 9 de Janeiro 
(republicado pelo Despacho n.º 122/GM/99), com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2000 e 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2006;

7.3 Regulamento da Caixa Económica Postal, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 24/85/M, de 30 de Março;

7.4 Regime de administração financeira pública:

a) Regime financeiro dos Serviços de Correios, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 50/99/M, de 27 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 10/2010;

b) Regime de administração financeira pública, aprovado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2006, com a redacção 
dada pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009 (republica-
do por Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009);

7.5 Regime de despesas com obras e aquisição de bens e ser-
viços:

a) Regime das despesas com obras e aquisição de bens e 
serviços, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 30/89/M, de 15 de Maio (versão chinesa disponível para 
consulta em www.macaolaw.gov.mo — Portal Jurídico de Macau);

b) Decreto-Lei n.º 63/85/M, 6 de Julho — Processo de aquisi-
ção de bens e serviços (versão chinesa disponível para consulta 
em www.macaolaw.gov.mo — Portal Jurídico de Macau);

c) Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

7.6 Legislação sobre correios:

a) Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de Novembro — Princípios 
gerais a observar na prestação dos serviços postais e na instala-
ção e utilização de infra-estruturas de correio;
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b）經第400/2005號及第205/2012號行政長官批示修改的

十一月二十九日第441/99/M號訓令核准的《郵政函件公共服務

規章》；

c）十一月二十九日第442/99/M號訓令核准的《郵政包裹公

共服務規章》；

d）十一月二十九日第443/99/M號訓令核准的《郵政托收公

共服務規章》；

e）十一月二十九日第444/99/M號訓令核准的《郵資憑證規

章》；

f）十一月二十九日第445/99/M號訓令核准的《郵政匯票公

共服務規章》；

g）十一月二十九日第446/99/M號訓令核准的《電子信函公

共服務規章》；

h）十一月二十九日第447/99/M號訓令核准的《免付回郵郵

資公共服務規章》；

i）十一月二十九日第448/99/ M號訓令核准的《特快專遞

（EMS）公共服務規章》；

j）經第330/2005號及第187/2012號行政長官批示修改的

十一月二十九日第449/99/M號訓令核准的《郵箱規章》；

k）第186/2013號行政長官批示核准的《郵政電子掛號郵件

公共服務規章》；

l）經第33/2009號、第91/2010號及第32/2013號行政命令

修改的第62/2005號行政命令核准的《郵政服務收費及罰款總

表》；

m）第292/GM/99號批示核准用於以郵遞方式向有關之人本

人作出傳喚及通知之掛號信及收件回執之官方式樣；

7.7 語言能力（指明在考試中使用的語言及英文）；

7.8 社會常識、個案分析；

7.9 撰寫建議書、公函及宣傳文本。

在知識考試時，投考人除可參閱上述所列的法規外，不得參

閱並無指明的資料或文件。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

8. 張貼名單的地點

8.1 臨時名單及確定名單將會張貼於澳門議事亭前地郵政總

部大樓二樓通告欄，並上載到郵政局網頁。

b) Regulamento do Serviço Público de Correspondências 
Postais, aprovado pela Portaria n.º 441/99/M, de 29 de Novem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 400/2005 e pelo Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 205/2012;

c) Regulamento do Serviço Público de Encomendas Postais, 
aprovado pela Portaria n.º 442/99/M, de 29 de Novembro;

d) Regulamento do Serviço Público de Cobrança Postal, 
aprovado pela Portaria n.º 443/99/M, de 29 de Novembro;

e) Regulamento de Valores Postais, aprovado pela Portaria 
n.º 444/99/M, de 29 de Novembro;

f) Regulamento do Serviço Público de Vales Postais, aprova-
do pela Portaria n.º 445/99/M, de 29 de Novembro;

g) Regulamento do Serviço Público de Correio Electrónico, 
aprovado pela Portaria n.º 446/99/M, de 29 de Novembro;

h) Regulamento do Serviço Público de Resposta Sem Fran-
quia, aprovado pela Portaria n.º 447/99/M, de 29 de Novembro;

i) Regulamento do Serviço Público de Correio Rápido (EMS), 
aprovado pela Portaria n.º 448/99/M, de 29 de Novembro;

j) Regulamento dos Receptáculos Postais, aprovado pela Por-
taria n.º 449/99/M, de 29 de Novembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 330/2005 e 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 187/2012;

k) Regulamento do Serviço Público de Correio Electrónico 
Registado Postal, aprovado pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 186/2013;

l) Tabela Geral de Taxas e Multas dos Serviços Postais, 
aprovada pela Ordem Executiva n.º 62/2005, com as alterações 
introduzidas pela Ordem Executiva n.º 33/2009, pela Ordem 
Executiva n.º 91/2010 e pela Ordem Executiva n.º 32/2013;

m) Despacho n.º 292/GM/99 — Modelos oficiais de carta re-
gistada e de aviso de recepção, para citação e notificação pes-
soais a efectuar por via postal;

7.7 Proficiência linguísticas (língua em que irá prestar provas 
e inglês);

7.8 Conhecimento geral da sociedade e análise de casos;

7.9 Elaboração de proposta, ofício e texto promocional.

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

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

8. Locais de afixação das listas

8.1 As listas provisórias e definitivas serão afixadas no 2.º 
andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Se-
nado, em Macau, e disponibilizadas no website desta Direcção 
dos Serviços.
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8.2 最後成績名單將會公佈於《澳門特別行政區公報》內及

張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓通告欄，並上載到郵

政局網頁。

9. 適用法例

本開考由第14/2009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》規範。

10. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

11. 典試委員會

主席：局長 劉惠明

正選委員：廳長 陳念慈

     廳長 溫美蓮

候補委員：處長 吳美琪

     處長 鍾煥玲

二零一三年十二月十七日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $11,385.00）

按照運輸工務司司長於二零一三年十二月六日批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規定，郵政局通過考核

方式進行普通對外入職開考，以填補郵政局編制內技術員職程

資訊範疇第一職階一等技術員三缺。

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。

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

9. Legislação aplicável

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

10. Observações

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

11. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lau Wai Meng, directora.

Vogais efectivas: Chan Nim Chi, chefe de departamento; e

Van Mei Lin, chefe de departamento.

Vogais suplentes: Ng Mei Kei, chefe de divisão; e

Chong Vun Leng, chefe de divisão.

Direcção dos Serviços de Correios, aos 17 de Dezembro de 
2013.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 11 385,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 6 de Dezembro 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 servi-
ços públicos», se acha aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de três 
lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técni-
co, área de informática, do quadro de pessoal da Direcção dos 
Serviços de Correios (DSC):

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2.1 投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備資訊範疇或相類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；

d）具備最少兩年資訊範疇之工作經驗。

2.2 應遞交的文件：

與公職無聯繫之投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

c）本通告所要求的工作經驗證明文件，工作經驗須以取得該

經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承諾作出的聲

明證明；

d）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）。

與公職有聯繫之投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

c）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）；

2. Condições de candidatura

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

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

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

c) Estejam habilitados com curso superior na área de in-
formática ou afins, ou sejam trabalhadores integrados, à data 
da entrada 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; e

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

2.2 Documentos a apresentar:

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

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

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

c) Documento comprovativo de experiência profissional no  
presente aviso: a experiência profissional demonstra-se por 
documento emitido pela entidade empregadora onde foi obti-
da ou mediante declaração do candidato sob compromisso de 
honra; e

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

Os candidatos vinculados à Função Pública devem apresen-
tar os seguintes documentos:

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

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

c) Documento comprovativo de experiência profissional no 
presente aviso: a experiência profissional demonstra-se por 
documento emitido pela entidade empregadora onde foi obti-
da ou mediante declaração do candidato sob compromisso de 
honra;
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d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, a habilitação académica, 
formação profissional e experiência profissional, devendo a 
mesma ser acompanhada dos documentos comprovativos do 
mencionado;

e) 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

f) Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e e), se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na apresentação da candida-
tura.

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

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

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em concurso» (adquirida na Imprensa 
Oficial ou descarregada na página electrónica daquela entida-
de pública ou dos Serviços de Correios), aprovada pelo Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma 
ser entregue pessoalmente, conjuntamente com os documentos 
indicados no número anterior, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas normais de expediente, na sala 209, Secção 
Administrativa da Direcção dos Serviços de Correios, no 2.º 
andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Se-
nado, em Macau.

4. Conteúdo funcional

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

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

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
400 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009, e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da função pública.

6. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos: 50%;

d）本通告所要求的工作經驗證明文件，工作經驗須以取得

該經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承諾作出的

聲明證明；

e）與公職有聯繫的投考人須遞交由所屬部門發出的個人資

料紀錄，其內尤須載明投考人曾任之職務、現處職程及職級、聯

繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加開考所

需的工作表現評核；

f）與公職有聯繫之投考人，如相關的個人檔案已存有a）、b）

及e）項所指的文件，可豁免遞交，但須於報考時明確聲明。

2.3 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡文。

3. 報名方式、地點及報考時應備妥的資料及文件

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示第一款核准

的《投考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載）連同上述文件，於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交

到澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓209室行政科。

4. 職務內容

一等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以

便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及

應用的職務。

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. 薪俸及福利

第一職階一等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

第五級別所載的薪俸點400點，享有公職一般制度規定的權利及

福利。

6. 甄選方法

6.1 甄選以下列的方法進行，而每項甄選方法之評分比例如

下：

a）知識考試：50%。
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b) Entrevista profissional: 40%; e

c) Análise curricular: 10%.

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

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

6.4 A entrevista profissional visa determinar e avaliar ele-
mentos de natureza profissional relacionados com a qualifica-
ção e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil 
de exigências da função. Adopta-se a escala de 0 a 100, consi-
derando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50.

6.5 A análise curricular visa examinar a preparação do 
candidato para o desempenho de determinada função, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a avaliação do 
desempenho, a qualificação e experiência profissionais, os tra-
balhos realizados e a formação profissional complementar.

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

6.7 A classificação final resulta da média ponderada das clas-
sificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptan-
do-se a escala de 0 a 100 valores. São considerados excluídos 
os candidatos que nas provas eliminatórias ou na classificação 
final obtenham classificação inferior a 50 valores.

7. Programa das provas

O programa abrangerá as seguintes matérias:

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

7.2 Lei n.º 5/2005, que estabelece o regime jurídico dos docu-
mentos e assinaturas electrónicas;

7.3 Regulamento Orgânico da Direcção dos Serviços de Cor-
reios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/89/M, de 9 de Janeiro 
(republicado pelo Despacho n.º 122/GM/99), com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2000 e 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2006;

7.4 Regulamento do Serviço Público de Carimbo Postal 
Electrónico Certificado, aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 261/2009;

7.5 Regulamento do Serviço Público de Correio Electrónico 
Registado Postal, aprovado pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 186/2013;

7.6 Gestão de informática:

a) Gestão técnica de informações;

b) Conhecimentos relativos à gestão e implementação de 
projectos informáticos;

b）專業面試：40%。

c）履歷分析：10%。

6.2 上款a）及b）項所述之甄選方法為淘汰制。

6.3 知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般

知識或專門知識水平。以筆試形式進行，最多不超過三小時。知

識考試取得的成績以0分至100分表示，得分低於50分，將被淘

汰且不能進入往後甄選方法。

6.4 專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在

工作資歷及工作經驗方面的專業條件。專業面試的成績以0分至

100分表示，得分低於50分，將被淘汰。

6.5 履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表

現評核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其

擔任特定職務之能力。

6.6 除6.1c）項外，投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘

汰。

6.7 最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分

至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均作被淘

汰論。

7. 考試範圍：

考試範圍包括以下內容：

7.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

7.2 第5/2005號法律——訂定電子文件及電子簽名的法律制

度；

7.3 經第21/2000號及第2/2006號行政法規修改的一月九日

第2/89/M號法令核准的《郵政局組織規章》（經第122/GM/99

號批示重新公佈）；

7.4 第261/2009號行政長官批示核准的《電子認證郵戳公共

服務規章》；

7.5 第186/2013號行政長官批示核准的《郵政電子掛號郵件

公共服務規章》；

7.6 「資訊管理」部份：

a）信息技術治理；

b）資訊項目管理及實施的相關知識；
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c) Gestão de segurança e crises da informação.

7.7 Construção e gestão de sistemas de redes:

a) Conhecimentos sobre arquitectura e hardware de compu-
tadores;

b) Lógica e algoritmo da informática;

c) Conhecimentos sobre os acordos e padrões de redes e so-
bre a internet;

d) Conhecimentos sobre as redes e os respectivos equipa-
mentos, incluindo: conhecimentos sobre aplicação básica e 
sobre planeamento, design, configuração, operação e manuten-
ção de sistemas de redes e dos respectivos equipamentos;

e) Conhecimentos relativos aos sistemas operativos Windows 
e Linux, incluindo: conhecimentos sobre aplicação básica e 
sobre planeamento, design, configuração, operação e manuten-
ção de sistemas;

f) Técnicas de construção, manutenção e optimização da 
base de dados SQL;

g) Conhecimentos relativos às várias formas de teste das re-
des e hardwares;

h) Conhecimentos sobre segurança da informação e das re-
des.

7.8 Análise e desenvolvimento de sistemas de aplicação:

a) Conhecimentos sobre os métodos analíticos e desenvolvi-
mento de sistemas de softwares;

b) Projecto de programação de Microsoft Office VBA;

c) Conhecimentos relativos ao design, programação e teste 
de páginas electrónicas, incluindo: HTML, CSS, JavaScript; 

d) Técnicas relativas ao desenvolvimento de sistemas de 
páginas electrónicas, incluindo: Web service, Web API, Ajax, 
entre outros;

e) Possuir os conhecimentos sobre o desenvolvimento de 
Microsoft. NET, incluindo o conhecimento sobre o desenvol-
vimento de sistemas de aplicação através de C#, ASP.NET e 
Windows Forms;

f) Conhecimentos relativos ao desenvolvimento de sistemas 
de softwares empresariais através de Java EE;

g) Aplicação de SQL;

h) Programação de Serviços de Certificação tais como: 
PKCS#11, Microsoft CryptoAPI, JCA/JCE;

i) Programação em iOS e Android;

j) Conhecimentos relativos às várias formas de teste de sis-
temas de softwares (incluindo: testes de unidade, função, inte-
gração e pressão, entre outros).

7.9 Proficiência linguísticas (língua em que irá prestar provas 
e inglês);

c）資訊安全及危機管理。

7.7 「網絡系統構建及管理」部份：

a）電腦結構及硬件的知識；

b）電腦邏輯運算；

c）網絡協定和標準、互聯網的認識；

d）網絡及相關設備的知識，包括：基本應用、網絡系統及相

關設備的規劃、設計、配置、操作及維護的知識；

e）Windows及Linux作業系統相關知識，包括：基本應用、

系統的規劃、設計、配置、操作及維護的知識；

f）SQL 資料庫的構建、維護及優化技術；

g）網絡及硬件的各種測試方式的相關知識；

h）資訊及網絡保安的知識；

7.8 「應用系統分析及開發」部份：

a）軟件系統的分析方法及系統開發的知識；

b）Microsoft Office VBA 程式設計；

c）網頁設計、編程及測試的相關知識，包括：H T M L、

CSS、JavaScript；

d）網頁系統開發的相關技術，包括We b s e r v i c e、We b 

API、Ajax 等；

e）具備Microsoft.NET開發知識，當中需掌握以C#、ASP.

NET及Windows Forms開發應用系統；

f）以Java EE進行企業式軟件系統開發的相關知識；

g）SQL的應用；

h）電子認證編程技術（如：P K C S # 1 1 ,  M i c r o s o f t 

CryptoAPI, JCA/JCE）；

i）iOS 及 Android 編程技術；

j）軟件系統的各種測試方式（包括：單元、功能、集成和壓

力測試等）相關知識；

7.9 語言能力（指明在考試中使用的語言及英文）；
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7.10 Elaboração dos processos do sistema informático.

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

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

8. Locais de afixação das listas

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

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

9. Legislação aplicável

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

10. Observações

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

11. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Lau Wai Meng, directora.

Vogais efectivos: Chiu Chan Cheong, subdirector; e

Rosa Leong, subdirectora.

Vogais suplentes: Ip Hio Hong, técnica superior assessora; e

Sun Kuan Ieong, técnico superior assessor. 

Direcção dos Serviços de Correios, aos 17 de Dezembro de 
2013.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 10 677,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 6 de Dezembro 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 servi-

7.10 資訊系統技術文檔之撰寫。

在知識考試時，投考人除可參閱上述所列的法規外，不得參

閱並無指明的資料或文件。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

8. 張貼名單的地點

8.1 臨時名單及確定名單將會張貼於澳門議事亭前地郵政總

部大樓二樓通告欄，並上載到郵政局網頁。

8.2 最後成績名單將會公佈於《澳門特別行政區公報》內及

張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓通告欄，並上載到郵

政局網頁。

9. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

10. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

11. 典試委員會

主席：局長 劉惠明

正選委員：副局長 趙鎮昌

  副局長 梁祝艷

候補委員：顧問高級技術員 葉曉紅

  顧問高級技術員 孫君煬

二零一三年十二月十七日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $10,677.00）

按照運輸工務司司長於二零一三年十二月六日批示，以及根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規定，郵政局通過考核
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ços públicos», se acha aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área de engenharia electromecânica\eléctrica\teleco-
municações do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de 
Correios (DSC):

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

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

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

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior, relacionado com a área de engenharia electromecânica, 
eléctrica, mecânica, automatização ou de telecomunicações ou 
em área semelhante; e

d) Possuam pelo menos dois anos de experiência profissional 
na área de engenharia electromecânica, eléctrica ou de teleco-
municações.

2.2 Documentos a apresentar:

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

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

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

c) Documento comprovativo de experiência profissional no 
presente aviso: a experiência profissional demonstra-se por 
documento emitido pela entidade empregadora onde foi obti-
da ou mediante declaração do candidato sob compromisso de 
honra; e

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

Os candidatos vinculados à Função Pública devem apresen-
tar os seguintes documentos:

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

方式進行普通對外入職開考，以填補郵政局編制內技術員職程

（機電\電機\電訊）範疇第一職階一等技術員兩缺。

 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

 2.1 投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備機電工程、電機工程、機械工程、自動化工程或相關

專業之高等課程學歷；

d）具備最少兩年機電、電機或電訊工程範疇之工作經驗。

2.2 應遞交的文件：

與公職無聯繫之投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

c）本通告所要求的工作經驗證明文件，工作經驗須以取得該

經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承諾作出的聲

明證明；

d）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）。

與公職有聯繫之投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；
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b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (apresentação do original 
para confirmação);

c) Documento comprovativo de experiência profissional no 
presente aviso: a experiência profissional demonstra-se por 
documento emitido pela entidade empregadora onde foi obti-
da ou mediante declaração do candidato sob compromisso de 
honra;

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

e) 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

f) Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e e), se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na apresentação da candida-
tura.

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

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

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em concurso» (adquirida na Imprensa 
Oficial ou descarregada na página electrónica daquela entida-
de pública ou dos Serviços de Correios), aprovada pelo Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma 
ser entregue pessoalmente, conjuntamente com os documentos 
indicados no número anterior, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas normais de expediente, na sala 209, Secção 
Administrativa da Direcção dos Serviços de Correios, no 2.º 
andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Se-
nado, em Macau.

4. Conteúdo funcional

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

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

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）本通告所要求的工作經驗證明文件，工作經驗須以取得該

經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承諾作出的聲

明證明；

d）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）；

e）與公職有聯繫的投考人須遞交由所屬部門發出的個人資

料紀錄，其內尤須載明投考人曾任之職務、現處職程及職級、聯

繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加開考所

需的工作表現評核；

f）與公職有聯繫之投考人，如相關的個人檔案已存有a）、b）

及e）項所指的文件，可豁免遞交，但須於報考時明確聲明。

2.3 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡文。

3. 報名方式、地點及報考時應備妥的資料及文件

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示第一款核准

的《投考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載）連同上述文件，於指定期限及辦公時間內，以親送方式遞交

到澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓209室行政科。

4. 職務內容

一等技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以

便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及

應用的職務。

就有關機電、電機或電訊工程範疇方面，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，以便為政策制訂及管

理方面的上級決策作準備。
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5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
400 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009, e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da função pública.

6. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos: 50%; 

b) Entrevista profissional: 40%; e 

c) Análise curricular: 10%.

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

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

6.4 A entrevista profissional visa determinar e avaliar ele-
mentos de natureza profissional relacionados com a qualifica-
ção e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil 
de exigências da função. Adopta-se a escala de 0 a 100, consi-
derando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50.

6.5 A análise curricular visa examinar a preparação do 
candidato para o desempenho de determinada função, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a avaliação do 
desempenho, a qualificação e experiência profissionais, os tra-
balhos realizados e a formação profissional complementar.

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

6.7 A classificação final resulta da média ponderada das clas-
sificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, adoptan-
do-se a escala de 0 a 100 valores. São considerados excluídos 
os candidatos que nas provas eliminatórias ou na classificação 
final obtenham classificação inferior a 50 valores.

7. Programa das provas

O programa abrangerá as seguintes matérias:

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

7.2 Regulamento Orgânico da Direcção dos Serviços de Cor-
reios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/89/M, de 9 de Janeiro 
(republicado pelo Despacho n.º 122/GM/99), com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2000 e 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2006;

7.3 Regime de despesas com obras e aquisição de bens e ser-
viços:

a) Regime das despesas com obras e aquisição de bens e 
serviços, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de 

5. 薪俸及福利

第一職階一等技術員薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

第五級別所載的薪俸點400點，享有公職一般制度規定的權利及

福利。

6. 甄選方法

6.1 甄選以下列的方法進行，而每項甄選方法之評分比例如

下：

a）知識考試：50%。

b）專業面試：40%。

c）履歷分析：10%。

6.2 上款a）及b）項所述之甄選方法為淘汰制。

6.3 知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般

知識或專門知識水平。以筆試形式進行，最多不超過三小時。知

識考試取得的成績以0分至100分表示，得分低於50分，將被淘

汰且不能進入往後甄選方法。

6.4 專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在

工作資歷及工作經驗方面的專業條件。專業面試的成績以0分至

100分表示，得分低於50分，將被淘汰。

6.5 履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表

現評核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其

擔任特定職務之能力。

6.6 除6.1c）項外，投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘

汰。

6.7 最後評核結果依所應用之甄選方法的評分比例，以0分

至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均作被淘

汰論。

7. 考試範圍：

考試範圍包括以下內容：

7.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

7.2 經第21/2000號及第2/2006號行政法規修改的一月九日

第2/89/M號法令核准的《郵政局組織規章》（經第122/GM/99

號批示重新公佈）；

7.3 有關工程、資產與勞務之取得的開支制度：

a）經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第
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Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio (versão chinesa disponível 
para consulta em www.macaolaw.gov.mo — Portal Jurídico de 
Macau);

b) Decreto-Lei n.º 63/85/M, 6 de Julho — Processo de aquisi-
ção de bens e serviços (versão chinesa disponível para consulta 
em www.macaolaw.gov.mo — Portal Jurídico de Macau);

c) Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

7.4 Conhecimentos profissionais:

a) Conhecimento básico de engenharia electromecânica;

b) Conhecimentos sobre concepção, gestão e teoria de fun-
cionamento de equipamentos electromecânicos;

c) Redacção do programa do concurso, caderno de encargos, 
proposta, relatório e ofício;

d) Conhecimento e aplicações na área de Electrónicas;

e) Conhecimento e aplicações nos Circuitos Digitais e Ana-
lógicos;

f) Conhecimento da manutenção das demonstrações;

7.5 Proficiência linguísticas (língua em que irá prestar provas 
e inglês);

7.6 Conhecimento geral da sociedade e análise de casos;

7.7 Elaboração de proposta, ofício, proposta das actividades, 
informações e instruções das actividades, explicações das de-
monstrações e texto promocional.

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

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

8. Locais de afixação das listas

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

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

9. Legislação aplicável

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

122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》（中

文參考文本載於澳門法律網頁：www.macaolaw.gov.mo）；

b）七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服

務之程序（中文參考文本載於澳門法律網頁：w w w.macaolaw.

gov.mo）；

c）十一月八日第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合同

之法律制度；

7.4 專業知識：

a）機電工程的基礎知識；

b）機電設備的設計、管理、工作原理知識；

c）編寫機電範疇的工程標書、承投規則、建議書、報告及公

函；

d）電子學的相關知識及應用；

e）數碼及模擬電路的相關知識及應用；

f）維修展品知識。

7.5 語言能力（指明在考試中使用的語言及英文）；

7.6 社會常識、個案分析；

7.7 撰寫建議書、公函、活動計劃書、活動指引、活動教材及

展品解釋等知識。

在知識考試時，投考人除可參閱上述所列的法規外，不得參

閱並無指明的資料或文件。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

8. 張貼名單的地點

8.1 臨時名單及確定名單將會張貼於澳門議事亭前地郵政總

部大樓二樓通告欄，並上載到郵政局網頁。

8.2 最後成績名單將會公佈於《澳門特別行政區公報》內及

張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓通告欄，並上載到郵

政局網頁。

9. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。
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10. Observações

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

11. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Lau Wai Meng, directora.

Vogais efectivas: Rosa Leong, subdirectora; e

Chiang Chao Meng, chefe de departamento.

Vogais suplentes: Ip Chong Wa, técnica superior assessora; e

Lao Lan Wa, técnico superior de 1.ª classe. 

Direcção dos Serviços de Correios, aos 17 de Dezembro de 
2013.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 9 823,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos) se encontra afixada, na Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Ob-
servatório, Taipa Grande, e publicada no website (http://www.
smg.gov.mo) destes Serviços, a lista definitiva dos candidatos 
ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de 
provas, para o preenchimento de um lugar de motorista de 
ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, em re-
gime de contrato por assalariamento da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 40, II Série, de 3 de Outubro de 2013.

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

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, ao 16 de 
Dezembro de 2013.

A Directora dos Serviços, substituta, Leong Ka Cheng.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

10. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

11. 典試委員會

主席：局長 劉惠明

正選委員：副局長 梁祝艷

     廳長 鄭秋明

候補委員：顧問高級技術員 葉頌華

     一等高級技術員 劉蘭華

二零一三年十二月十七日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $9,823.00）

地  球  物  理  暨  氣  象  局

公 告

為填補本局散位合同制度輕型車輛司機職程第一職階輕型

車輛司機一缺，經於二零一三年十月三日第四十期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登有關以考核方式進行普通對外入職開考

之通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第十九條第二款的的規定，准考人確定名單已張貼

於氹仔大潭山天文台斜路地球物理暨氣象局，並於本局網頁內

http://www.smg.gov.mo公佈。

根據上述行政法規第二十條第一款的規定，被除名的投考人

可自本名單公告在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工

作日內，就被除名一事向許可開考的實體提起上訴。

二零一三年十二月十六日於地球物理暨氣象局

代局長 梁嘉靜

（是項刊登費用為 $1,224.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores contra-
tados além do quadro da Direcção dos Serviços de Regulação de 
Telecomunicações, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», para o seguinte lugar:

Um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado na Direcção dos Serviços de Regulação 
de Telecomunicações, sita na Avenida do Infante D. Hen-
rique, n.os 43-53A, The Macau Square, 22.º andar, Macau, e 
publicado na página electrónica da Direcção dos Serviços de 
Regulação de Telecomunicações e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, com o prazo de dez dias 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 13 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Hoi Chi Leong.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncios

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores con-
tratados além do quadro da Direcção dos Serviços de Protec-
ção Ambiental, 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), para as seguintes vagas:

I. Uma vaga de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior;

II. Uma vaga de adjunto-técnico especialista principal, 1.º esca-
lão, da carreira de adjunto-técnico.

Mais se informa que o aviso de abertura dos referidos concursos 
se encontra afixado na Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 393 
a 437, Edifício «Dynasty Plaza», 10.º andar, Macau, e publicado 
nas páginas electrónicas da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental e da Direcção dos Serviços de Administração e 

電 信 管 理 局

公 告

茲通知根據第14/20 09號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》之規

定，現通過以審查文件及有限制的方式，為電信管理局以編制外

合同任用的人員進行下列普通晉級開考：

技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員一缺。

上述開考之通告已張貼於澳門殷皇子大馬路43號-53號A澳

門廣場二十二樓電信管理局，並於本局網頁及行政公職局網頁內

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

日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年十二月十三日於電信管理局

代局長 許志樑

（是項刊登費用為 $1,224.00）

環 境 保 護 局

公 告

茲通知根據第14/20 09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，現通過審查文件及限制性的方式，為環境保護局以編制外合

同任用的人員進行下列普通晉級開考： 

一. 高級技術員職程第一職階一等高級技術員一缺；

二. 技術輔導員職程第一職階首席特級技術輔導員一缺。

上述開考之通告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，並於本局網頁及行政公職局網頁內公
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Função Pública, com o prazo de dez dias para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 13 de 
Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
três lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, do quadro 
de pessoal da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), no Regulamento Ad-
ministrativo 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. 

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado na Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 393 a 
437, Edifício «Dynasty Plaza», 10.º andar, Macau, e nas páginas 
electrónicas da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental 
e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Públi-
ca, com o prazo de dez dias para a apresentação de candidatu-
ras, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 13 de 
Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos) se encontra afixada, no Gabinete para 
as Infra-estruturas de Transportes (GIT), sito na Rua do Dr. 
Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, n.os 1-3, 
26.º andar, Macau, e publicada na página electrónica do GIT 
(www.git.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
área administrativa e financeira, da carreira de técnico, em 

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

緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年十二月十三日於環境保護局

代局長 韋海揚

（是項刊登費用為 $1,292.00）

茲通知根據第14/20 09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號行政長官批示之規定，現通過審查文件及限制性的

方式，以填補環境保護局人員編制第一職階顧問高級技術員三

缺的普通晉級開考。 

上述開考之通告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，並於本局網頁及行政公職局網頁內公

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

緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一三年十二月十三日於環境保護局

代局長 韋海揚

（是項刊登費用為 $1,057.00）

運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

運輸基建辦公室為填補編制外合同人員技術員職程第一職

階二等技術員（行政及財政範疇）一缺，經二零一三年十月三十

日第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進

行普通對外入職開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，准
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regime de contrato além do quadro do GIT, cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 30 de 
Outubro de 2013.

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 17 de 
Dezembro de 2013.

O Coordenador do Gabinete, substituto, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), se encontram afixadas, no quadro de anúncios da 
Área de Atendimento, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, 
Macau, e disponibilizadas no sítio da internet (http://www.dsat.
gov.mo), desta Direcção de Serviços, para consulta, as listas de-
finitivas dos concursos comuns, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento dos seguintes lugares, em 
regime de contrato além do quadro da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego, abertos por avisos publicados no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 39, II Série, de 25 de Setembro de 2013:

Três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área admi-
nistrativa e financeira.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 16 
de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, substituto, Chiang Ngoc Vai.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

考人臨時名單已張貼於澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈26樓

運輸基建辦公室或可瀏覽本辦公室網頁www.git.gov.mo。

二零一三年十二月十七日於運輸基建辦公室

辦公室代主任 何蔣祺

（是項刊登費用為 $1,155.00）

交 通 事 務 局

公  告

交通事務局為填補編制外合同人員以下空缺，經於二零一三

年九月二十五日第三十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登

以考核方式進行普通對外入職開考的通告，現根據第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款

的規定，確定名單已張貼於澳門馬交石炮台馬路33號地下服務

專區告示版，以及上載到本局網頁（http://www.dsat.gov.mo）以

供查閱：

第一職階二等技術員（行政及財政範疇）三缺。

二零一三年十二月十六日於交通事務局

代局長 鄭岳威

（是項刊登費用為 $1,057.00）
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