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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Aviso

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 

Senhor Secretário para a Segurança, de 28 de Novembro de 
2014, se acha aberto o concurso comum, de acesso, condi-
cionado, de prestação de provas, nos termos do disposto na 
Lei n.º 3/2003 e no Regulamento Administrativo n.º 1/2004, com a 
nova redacção dada pelo Regulamento Administrativo n.º 14/2008, 
e conjugados com a aplicação das disposições pertinentes es-
tipuladas no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para a 
admissão dos candidatos considerados aprovados, destinados 
à frequência do curso de formação e respectivo estágio, com 
vista ao preenchimento de trinta (30) lugares de subinspector 
alfandegário da carreira geral de base e de quatro (4) lugares 
de subinspector alfandegário mecânico, da carreira de especia-
listas, ambos de 1.º escalão, do quadro de pessoal alfandegário 
dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial 
de Macau:

1 — Fases do concurso:

(1) Trinta (30) lugares de subinspector alfandegário

a) Concurso de admissão ao curso de formação;

b) Número de vagas para a frequência do curso de formação é 
de trinta e dois (32) lugares;

c) Número de vagas para o estágio é de trinta e dois (32) lu-
gares.

(2) Quatro (4) lugares de subinspector alfandegário mecânico

a) Concurso de admissão ao curso de formação;

b) Número de vagas para a frequência do curso de formação 
é de quatro (4) lugares; 

c) Número de vagas para o estágio é de quatro (4) lugares.

2 — Tipo de concurso, prazo de candidatura e de validade:

Trata-se de concurso de prestação de provas. A inscrição é 
feita em vinte dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do aviso de abertura do concurso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, median-
te a apresentação de ficha de inscrição à Divisão de Recursos 
Humanos. Quanto aos critérios de requisitos em relação ao 
presente concurso, cujo cálculo baseia-se em dados de candi-
datos, existentes ou apresentados no prazo de apresentação de 
inscrição. O concurso é válido até ao preenchimento das vagas 
para que foi aberto.

3 — Condições de candidatura:

Pode candidatar-se a este concurso o pessoal alfandegário 
da carreira de base que reúne as condições gerais de acesso es-
tipuladas no artigo 17.º da Lei n.º 3/2003.

海 關

通 告

按照保安司司長於二零一四年十一月二十八日所作的批示，

根據第3/2003號法律及經第14/2008號行政法規修改的第1/2004

號行政法規，以及適用第23/2011號行政法規的相關規定，海關

將以考核方式進行限制性晉級普通開考，錄取合格者就讀培訓

課程和進行實習，以填補澳門海關關員編制一般基礎職程第一

職階副關務督察三十缺及專業職程第一職階機械專業副關務督

察四缺。

一、開考的各階段

（一）副關務督察三十缺

a）培訓課程錄取開考；

b）培訓課程名額三十二名；

c）實習名額三十二名。

（二）機械專業副關務督察四缺

a）培訓課程錄取開考；

b）培訓課程名額四名；

c）實習名額四名。

二、開考方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。申請准考的期限為二十日，自緊接

開考通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日起

計，以向人力資源處遞交報名表為之。而有關是次開考的各項要

件的標準，均以截至報名期屆滿日投考人的資料為計算基礎。開

考的有效期在空缺被填補後終止。

三、報考條件

凡具備第3/2003號法律第十七條晉升的一般條件的海關基

礎職程人員均可報考。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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四、報考方式

投考人須填寫報名表並連學歷證明的文件（倘有需要），於

上述所指期限及辦公時間內遞交到人力資源處。（報名表可於海

關附屬單位索取或於本部門網頁內下載。）

五、職務範圍

第3/2003號法律第六條、第4/2003號行政法規附表二，關於

副關務督察的職能。

六、薪俸及報酬

第一職階副關務督察及機械專業副關務督察之薪俸點為載

於第2/2008號法律附表三之薪俸索引表之380點。

七、甄選方法

載於經修訂的第1/2004號行政法規第三十五條，且除心理測

驗、專業面試及履歷分析外，各甄選方法均具淘汰性質。其最後

評分的計算：

（1）知識考試——筆試：25%、口試：25%；

（2）專業面試——15%；

（3）心理測驗——10%；

（4）履歷分析——25%。

相關大綱及條件載於第11/2007號保安司司長批示。

八、培訓課程的錄取

開考中被評為合格的投考人，按有關評核名單中的排名，以

及按第一點（一）b）項及（二）b）項所指的名額，錄取修讀培訓

課程。

九、實習的錄取

對在培訓課程中被評為合格的學員，按有關評核名單中的排

名，以及按第一點（一）c）項及（二）c）項所指的名額，錄取進行

實習。

十、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門媽閣街嘉路一世船塢西南端海關大樓人力資源處及上

載於澳門海關網頁：http://www.customs.gov.mo。

十一、適用法例

本開考程序由第3/2003號法律、經第14/2008號行政法規

4 — Forma de admissão:

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da ficha de inscrição em concurso (adquirida na subunidade 
orgânica ou carregada na página electrónica destes Serviços), 
devendo a mesma ser entregue na Divisão de Recursos Huma-
nos, no prazo de tempo indicado e nas horas de expediente, 
acompanhado do certificado de habilitação académica (quando 
for necessário).

5 — Conteúdo funcional:

As estipulações previstas no artigo 6.º da Lei n.º 3/2003 e no 
mapa II anexo ao Regulamento Administrativo n.º 4/2003, re-
lativamente às funções do subinspector alfandegário.

6 — Remunerações:

O subinspector alfandegário e o subsinspector alfandegário 
mecânico, âmbos do 1.º escalão, vence, respectivamente, pelo 
índice 380 da tabela indiciária de vencimentos, constante no 
mapa III, anexo à Lei n.º 2/2008.

7 — Método de selecção:

Nos termos do artigo 35.º do Regulamento Administrativo n.º 
1/2004 com a nova redacção dada, cada um dos métodos de se-
lecção tem carácter eliminatório, salvo o exame psicológico, a 
entrevista profissional e a avaliação curricular. A classificação 
final é ponderada pela seguinte forma:

 (1) Prova de conhecimentos — forma escrita: 25%; forma 
oral: 25%;

 (2) Entrevista profissional — 15%;

 (3) Exame psicológico — 10%;

 (4) Avaliação curricular — 25%.

 Os respectivos programa e requisitos constam do Despacho 
do Secretário para a Segurança n.º 11/2007.

8 — Admissão ao curso de formação:

Os candidatos aprovados no concurso são admitidos ao curso 
de formação, segundo a ordem da respectiva lista de classifica-
ção e de acordo com o número de vagas existentes indicado na 
alínea b) do n.º (1) e alínea b) do n.º (2) do ponto 1.

9 — Admissão ao estágio:

Os formandos aprovados no curso de formação são admiti-
dos ao estágio, segundo a ordem da respectiva lista de classifi-
cação e de acordo com o número de vagas existentes indicado 
na alínea c) do n.º (1) e alínea c) do n.º (2) do ponto 1.

10 — Locais de afixação das listas provisórias, definitivas e 
classificativas:

Divisão de Recursos Humanos, localizada no Edifício dos 
Serviços de Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca 
D. Carlos I, SW, Barra, e página electrónica destes Serviços: 
http://www.customs.gov.mo

11 — Legislação aplicável:

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 3/2003 e do Regulamento Administrativo n.º 1/2004, 
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所修改的第1/2004號行政法規、第23/2011號行政法規以及第

11/2007號保安司司長批示所規範。

十二、典試委員會之組成

主席：副關務總長 譚燕雯

正選委員：關務督察 黃成發

  關務督察 林彩紅

候補委員：關務督察 葉立本

  關務督察 鄭國雄

二零一四年十二月三十日於海關

關長 賴敏華

（是項刊登費用為 $4,899.00）

立 法 會 輔 助 部 門

公 告

為填補立法會輔助部門以下空缺，經於二零一四年十二月三

日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件

及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規

定公佈，投考人臨時名單已張貼在立法會前地立法會大樓立法

會輔助部門一般行政及財政管理處：

1. 編制內人員：

第一職階首席特級行政技術助理員一缺。

2. 編制外合同人員：

第一職階特級技術輔導員兩缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該等名單被視

為確定名單。

二零一四年十二月三十一日於立法會輔助部門

秘書長 楊瑞茹

（是項刊登費用為 $1,362.00）

com a nova redacção dada pelo Regulamento Administrativo 
n.º 14/2008, do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 e do 
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 11/2007.

12 — Composição do júri:

Presidente: Tam In Man, subintendente alfandegária.

Vogais efectivos: Vong Seng Fat, inspector alfandegário; e

Lam Choi Hong, inspectora alfandegária.

Vogais suplentes: Ip Lap Pun, inspector alfandegário; e

Cheang Kok Hong, inspector alfandegário.

Serviços de Alfândega, aos 30 de Dezembro de 2014. 

A Directora-geral, Lai Man Wa.

(Custo desta publicação $ 4 899,00)

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recruta-
mento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), se encontram afixadas, para 
consulta, na Divisão de Administração Geral e Gestão Finan-
ceira dos Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, sita no 
Edifício da Assembleia Legislativa, na Praça da Assembleia 
Legislativa, as listas provisórias dos candidatos aos concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores destes Serviços, para o preenchimento dos seguintes lu-
gares dos Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 3 de Dezembro de 
2014:

1. Pessoal do quadro:

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

2. Pessoal contratado além do quadro:

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

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

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 31 de De-
zembro de 2014.

A Secretária-geral, Ieong Soi U.

(Custo desta publicação $ 1 362,00)
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初 級 法 院

公 告

無償還能力案第CV1-14-0001-CFI號 第一民事法庭

聲請人：何銀鳳，中國籍，持澳門永久性居民身份證，編號

74x17xx（0），已婚，配偶為麥旺添，居住於澳門青草街43-45號

田畔新邨5樓G室。

茲通知本法院於二零一四年十二月十六日就有關無償還能

力案作出判決，宣告身份列明於上的聲請人：何銀鳳，中國籍，持

澳門永久性居民身份證，編號74x17x x（0），已婚，配偶為麥旺

添，居住於澳門青草街43-45號田畔新邨5樓G室，處於無償還能

力狀況，根據《民事訴訟法典》第1089條之規定，債權人可於本

公告於政府公報刊登日起之四十五天期間內提出清償債權之請

求。

二零一四年十二月十九日於初級法院

法官 張穎彤

法院助理書記員 何立志

（是項刊登費用為 $1,022.00）

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：

第一職階首席技術輔導員兩缺；

第一職階首席行政技術助理員一缺。

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。

二零一四年十二月三十日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $1,123,00）

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Processo n.º CV1-14-0001-CFI  Insolvência 1.º Juizo Cível

Requerente: Ho Ngan Fong, de nacionalidade chinesa, titu-
lar do B.I.R.P. n.º 74x17xx(0), casada com Mak Wong Tim, re-
sidente em Macau, na Rua da Erva n.os 43-45, Edifício Tin Pun 
San Chuen, 5.º andar G.

Faz-se saber, que nos autos de Insolvência acima identifica-
dos, foi, por sentença de 16 de Dezembro de 2014, declarada 
em estado de Insolvência a requerente: Ho Ngan Fong, de na-
cionalidade chinesa, titular do B.I.R.P. n.º 74x17xx(0), casada com 
Mak Wong Tim, residente em Macau, na Rua da Erva n.os 43-45, 
Edifício Tin Pun San Chuen, 5.º andar G, tendo sido fixado em 
45 (quarenta e cinco) dias, contados da publicação do anúncio 
a que se refere o artigo 1089.º do C.P.C., no Boletim Oficial da 
R.A.E.M., o prazo para os credores reclamarem os seus créditos.

Tribunal Judicial de Base, aos 19 de Dezembro de 2014.

A Juiz, Cheong Weng Tong.

O Escrivão Judicial Adjunto, Ho Lap Chi.

(Custo desta publicação $ 1 022,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Anúncio

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

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

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

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

Gabinete do Procurador, aos 30 de Dezembro de 2014.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 1 123,00)
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禮 賓 公 關 外 事 辦 公 室

公 告

禮賓公關外事辦公室為填補以下空缺，現根據第14/2009號

法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件方式為本辦公室的

工作人員進行限制性晉級普通開考：

1. 以編制外合同方式任用的技術員職程第一職階首席技術

員一缺；

2. 以個人勞動合同方式任用的技術員職程第一職階一等技

術員一缺；

3. 以個人勞動合同方式任用的翻譯員職程第一職階一等翻

譯員一缺。

有關開考通告張貼在澳門卑第巷1-3號澳門華人銀行大廈6

樓，並於行政公職局及本辦公室網頁內公佈，報考應自有關公告

於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個工作日起計十天內作

出。

二零一四年十二月三十日於禮賓公關外事辦公室

辦公室代主任 李月梅

（是項刊登費用為 $1,294.00）

行 政 公 職 局

公 告

為填補本局人員編制內高級技術員職程第一職階顧問高級

技術員一缺，經二零一四年十一月十二日第四十六期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行普通晉

級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單

已張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公

職局之行政及財政處以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS 

E ASSUNTOS EXTERNOS

Anúncio

Torna-se público que se acham abertos os concursos co-
muns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalhado-
res do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos 
Externos, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento dos seguintes lugares:

1. Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, do pessoal em regime de contrato além do quadro;

2. Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, do pessoal em regime de contrato individual de tra-
balho;

3. Um lugar de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de intérprete-tradutor, do pessoal em regime de 
contrato individual de trabalho.

Os avisos dos concursos acima referidos encontram-se afi-
xados na Travessa do Padre Narciso, n.os 1-3, Edifício «The 
Macau Chinese Bank», 6.º andar, Macau, bem como podem 
ser consultados nos sítios da internet da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública e deste Gabinete. O prazo 
para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exter-
nos, aos 30 de Dezembro de 2014. 

A Coordenadora do Gabinete, substituta, Lei Ut Mui.

(Custo desta publicação $ 1 294,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, Edi-
fício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do quadro 
do pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 46, II Série, de 12 de Novembro de 2014.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.
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為填補本局編制外合同任用的技術員職程第一職階一等技

術員兩缺，經二零一四年十一月十二日第四十六期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已

張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職

局之行政及財政處以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年十二月二十六日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,669.00）

法 律 改 革 及 國 際 法 事 務 局

名 單

法律改革及國際法事務局以審查文件及有限制方式，為一名

編制外合同人員進行高級技術員職程第一職階顧問高級技術員

的普通晉級開考的公告，已於二零一四年十月二十九日第四十四

期《澳門特別行政區公報》第二組內公佈，現公佈投考人最後成

績名單如下：

合格投考人： 分

林夢芝 ............................................................................. 82.28

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算十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一四年十二月二十九日的批示認可）

二零一四年十二月十日於法律改革及國際法事務局

典試委員會：

主席：法律改革及國際法事務局顧問高級技術員 黃志遠

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-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de dois lugares de técnico 
de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, providos em re-
gime de contrato além do quadro do pessoal desta Direcção de 
Serviços, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, de 
12 de Novembro de 2014.

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 26 de Dezembro de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 669,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA JURÍDICA 

E DO DIREITO INTERNACIONAL

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para um trabalhador con-
tratado além do quadro na categoria de técnico superior asses-
sor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, dos trabalha-
dores contratados além do quadro da Direcção dos Serviços da 
Reforma Jurídica e do Direito Internacional (DSRJDI), aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 29 de Outubro de 
2014:

Candidato aprovado: valores

Lam Mong Chi .................................................................... 82,28

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

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

Administração e Justiça, de 29 de Dezembro de 2014).

Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito In-
ternacional, aos 10 de Dezembro de 2014.

O Júri: 

Presidente: Wong Chi Un, técnico superior assessor da DSRJDI.
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正選委員：法律改革及國際法事務局顧問高級技術員 盧志青

候補委員：行政公職局首席顧問高級技術員 譚惠珠

（是項刊登費用為 $1,532.00）

退 休 基 金 會

三十日告示

茲公佈，民政總署已故第六職階技術工人羅炳輝之遺孀林

少玲及女兒羅綺琪現向本退休基金會申請遺屬撫卹金；如有人

士認為具權利領取該項撫卹金，應自本告示刊登於《澳門特別行

政區公報》之日起計三十日內，向本會申請應有之權益。如於上

述期間內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零一四年十二月二十九日於退休基金會

行政管理委員會代主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $851.00）

財  政  局

名 單

財政局為填補以編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階首席高級技術員一缺，經二零一四年十月二十二日第四十三期

《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

行普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

阮紹祖  ............................................................................ 81.72

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年十二月十六日經濟財政司司長的批示確認）

Vogal efectiva: Lou Chi Cheng, técnica superior assessora da 
DSRJDI.

Vogal suplente: Tam Wai Chu, técnica superior assessora 
principal dos SAFP.

(Custo desta publicação $ 1 532,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Lam Sio Leng e Lo I Kei, viúva e 
filha de Lo Peng Fai, que foi operário qualificado, 6.º escalão, 
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, requerido 
a pensão de sobrevivência deixada pelo mesmo, devem todos 
os que se julgam com direito à percepção da mesma pensão, re-
querer a este Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a con-
tar da data da publicação do presente édito no Boletim Oficial 
da RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não 
havendo impugnação será resolvida a pretensão das requeren-
tes, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos  29 de Dezembro de 2014.

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

(Custo desta publicação $ 851,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, provido em regime de contrato além do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 43, II Série, de 22 de Outubro de 
2014:

Candidato aprovado: valores

Un Sio Chou .........................................................................81,72

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
o candidato pode interpor recurso da presente lista para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 16 de Dezembro de 2014).
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二零一四年十二月四日於財政局

典試委員會：

主席：處長 張祖強

委員（候補）：顧問高級技術員 陳詠坤

 首席顧問高級技術員（土地工務運輸局） 黃

 冠翹

為填補財政局人員編制技術輔導員職程第一職階首席特級

技術輔導員一缺，經二零一四年十月二十二日第四十三期《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

通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

施美娟  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.81

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及二款的規定，應考人可自本成績名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年十二月十六日經濟財政司司長的批示確認）

二零一四年十二月四於財政局

典試委員會：

主席：廳長  鄧世杰

委員：首席特級技術輔導員（行政公職局）  梁玉儀

委員（候補）：顧問高級技術員  陳詠坤

為填補財政局人員編制行政技術助理員職程第一職階首席

特級行政技術助理員八缺，經二零一四年十月二十二日第四十三

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的招考公告。現公佈應考人評核成績如

下：

合格應考人： 分

1.º 羅美嘉  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.69

2.º 謝銳萍  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.31

3.º 歐佩佩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.13

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 4 de Dezembro de 
2014.

O Júri:

Presidente: Chang Tou Keong Michel, chefe de divisão.

Vogais suplentes: Chan Weng Kuan, técnico superior as-
sessor; e

Vong Kun Kio, técnico superior assessor principal da DSSOPT.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico 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 43, II 
Série, de 22 de Outubro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Si Mei Kun ............................................................................92,81

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
o candidato pode interpor recurso da presente lista para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 16 de Dezembro de 2014).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 4 de Dezembro de 
2014.

O Júri:

Presidente: Tang Sai Kit, chefe de departamento.

Vogal: Leong Iok I, adjunta-técnica especialista principal 
dos SAFP.

Vogal suplente: Chan Weng Kuan, técnico superior assessor.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de oito luga-
res de assistente técnico administrativo especialista principal, 
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo do 
quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, aber-
to por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 22 de Outubro 
de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Micaela Ana da Rocha ................................................ 89,69

2.º Tse Ioi Peng ................................................................... 86,31

3.º Rafaela da Rocha Alves .............................................. 86,13
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合格應考人： 分

4.º 呂嘉寶 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.75

5.º 陳美愛  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.69

6.º 梁寶妮  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.31

7.º 鄭偉基  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.25

8.º 施馬賢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.56

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及二款的規定，應考人可自本成績名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年十二月十六日經濟財政司司長的批示確認）

二零一四年十二月四日於財政局

典試委員會：

主席：處長 羅鵲萍

委員：首席技術員（民政總署）  蔣靜華

委員（候補）：顧問高級技術員 陳詠坤

財政局為填補以編制外合同任用的技術員職程第一職階首

席技術員一缺，經二零一四年十月二十二日第四十三期《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

晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

盧志輝  ............................................................................ 83.67

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年十二月十六日經濟財政司司長的批示確認）

二零一四年十二月九日於財政局

典試委員會：

主席：處長 何艷媚

委員：一等高級技術員 林奕翹

   首席技術員（法務局） 鄧菀蕾

Candidatos aprovados: valores

4.º Loi Ka Pou .................................................................... 85,75

5.º Chan Mei Oi .................................................................. 85,69

6.º Leong Pou Nei .............................................................. 85,31

7.º Cheang Wai Kei ............................................................ 85,25

8.º Sérgio Filipe Manhão Izidro....................................... 84,56

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
os candidatos podem interpor recurso da presente lista para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 16 de Dezembro de 2014).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 4 de Dezembro de 
2014.

O Júri:

Presidente: Lo Cheok Peng, chefe de divisão.

Vogal: Cheong Cheng Wa, técnica principal do IACM.

Vogal suplente: Chan Weng Kuan, técnico superior assessor.

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, provido 
em regime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II 
Série, de 22 de Outubro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Lo Chi Fai.............................................................................83,67

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
o candidato pode interpor recurso da presente lista para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 16 de Dezembro de 2014).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 9 de Dezembro de 
2014.

O Júri:

Presidente: Ho Im Mei, chefe de divisão.

Vogais: Lam Yik Kiu, técnica superior de 1.ª classe; e

Tang Un Loi, técnica principal da DSAJ.
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財政局為填補以編制外合同任用的公關督導員職程第一職

階特級公關督導員一缺，經二零一四年十月二十二日第四十三期

《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

行普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

蔡靜薇  ............................................................................ 82.00

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年十二月十六日經濟財政司司長的批示確認）

二零一四年十二月九日於財政局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 蘇配芝

委員：一等高級技術員 林奕翹

   特級技術輔導員（教育暨青年局） 鄺穎詩

財政局為填補以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職

階特級技術輔導員兩缺，經二零一四年十月二十二日第四十三期

《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

行普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 黃達祺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.00

2.º 陳露雯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.78

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年十二月十六日經濟財政司司長的批示確認）

二零一四年十二月十日於財政局

典試委員會：

主席：一等高級技術員 林奕翹

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente de relações públicas especialista, 1.º escalão, da 
carreira de assistente de relações públicas, provido em regime 
de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II 
Série, de 22 de Outubro de 2014:

Candidato aprovado: valores

 Choi Cheng Mei ..................................................................82,00

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
o candidato pode interpor recurso da presente lista para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 16 de Dezembro de 2014).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 9 de Dezembro de 
2014.

O Júri:

Presidente: Rosa Sou, técnica superior assessora.

Vogais: Lam Yik Kiu, técnica superior de 1.ª classe; e

Kuong Weng Si, adjunta-técnica especialista da DSEJ.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do qua-
dro do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 22 de Outubro de 
2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Tat Kei .................................................................84,00

2.º Chan Lou Man ...............................................................82,78

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
os candidatos podem interpor recurso da presente lista para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 16 de Dezembro de 2014).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 10 de Dezembro de 
2014.

O Júri:

Presidente: Lam Yik Kiu, técnica superior de 1.ª classe.
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委員：特級技術輔導員（統計暨普查局） 陳偉中 

委員（候補）：一等高級技術員 陳詠欣

財政局為填補以編制外合同任用的督察職程第一職階首席

督察八缺，經二零一四年十月二十二日第四十三期《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

開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 黃家明 .................................................................. 82.13

2.º 梁錦堯 .................................................................. 80.88 a）

3.º 陳少珍 .................................................................. 80.88

4.º 張梅 ...................................................................... 80.25

5.º 王志華 .................................................................. 79.88

6.º 歐陽安 .................................................................. 79.25

7.º 賴慧欣 .................................................................. 78.69

8.º 陳雙英 .................................................................. 78.50

a）職程年資較長

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一四年十二月十六日經濟財政司司長的批示確認）

二零一四年十二月十日於財政局

典試委員會：

主席：首席特級督察 戴健琴

委員：一等高級技術員（行政公職局） 陳俊賢

委員（候補）：一等高級技術員 林奕翹

（是項刊登費用為 $9,246.00）

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兩缺，經二零一四年十一月十九日第

四十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有

Vogal: Chan Wai Chong, adjunto-técnico especialista da 
DSEC.

Vogal suplente: Chan Veng Ian, técnica superior de 1.ª classe.

 Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de oito luga-
res de inspector principal, 1.º escalão, da carreira de inspector, 
providos em regime de contrato além do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 43, II Série, de 22 de Outubro de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Ka Meng ..........................................................82,13

2.º Leong Kam Io ............................................................80,88 a)

3.º Chan Sio Chan ...........................................................80,88

4.º Cheong Mui ................................................................80,25

5.º Wong Chi Wa .............................................................79,88

6.º Ao Ieong On ..............................................................79,25

7.º Lai Wai Ian .................................................................78,69

8.º Chan Seong Ieng .......................................................78,50

a) Maior antiguidade na categoria

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
os candidatos podem interpor recurso da presente lista para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 16 de Dezembro de 2014).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 10 de Dezembro de 
2014.

O Júri:

Presidente: Tai Kin Kam, inspector especialista principal.

Vogal: Chan Chon In, técnico superior de 1.ª classe dos 
SAFP.

Vogal suplente: Lam Yik Kiu, técnica superior de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 9 246,00)

Anúncios

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

為填補財政局為人員編制以下職位，經二零一四年十二月三

日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及

限制性的普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，

投考人臨時名單已張貼於南灣大馬路575、579及585號財政局大

樓14字樓行政暨財政處以供查閱。

行政技術助理員職程第一職階首席特級行政技術助理員一

缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，有關名單被視

為確定名單。

二零一四年十二月十八日於財政局

代局長 鍾聖心

（是項刊登費用為 $1,737.00）

勞 工 事 務 局

名 單

勞工事務局通過以審查文件方式，為以編制外合同任用的

人員進行填補技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員九缺的

限制性晉級普通開考公告已於二零一四年十一月十二日在《澳

門特別行政區公報》第四十六期第二組內公佈，現根據八月八日

第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十七條第五款規定，公佈最後成績名單：

sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de dois lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime 
de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 19 de Novembro de 2014.

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

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-
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 
concurso comum, de acesso, condicionado, documental, para 
o preenchimento do seguinte lugar do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 49, II Série, de 3 de Dezembro de 2014:

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico adminis-
trativo.

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

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 18 de Dezembro de 
2014.

A Directora dos Serviços, substituta, Chong Seng Sam.

(Custo desta publicação $ 1 737,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Lista

Faz-se pública, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», de 8 de Agosto, a lista classificativa dos candidatos 
ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento de nove lugares de adjunto-técnico prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do pessoal 
providos em regime de contrato além do quadro da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de aber-
tura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 46, II Série, de 12 de Novembro de 
2014:
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合格應考人： 分

1.º 郭智穎 .............................................................. 83.00

2.º 區翠瑩 .............................................................. 82.56（a）

3.º 周堅 .................................................................. 82.56

4.º 呂逸超 .............................................................. 82.11（a）

5.º 曾國孟 .............................................................. 82.00

6.º 唐浩恩 .............................................................. 81.94

7.º 楊美芳 .............................................................. 81.11

8.º 鮑翠芬 .............................................................. 80.56

9.º 黃榮輝 .............................................................. 78.33

備註：

（a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第二十六條的規定，優先者為在最近的工作表現評核

中獲較好評語的投考人。

按照上述行政法規第二十八條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。 

（經二零一四年十二月十六日經濟財政司司長批示認可）

二零一四年十二月三日於勞工事務局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 何堅忠

委員：科長 鄭樹行 

   首席技術員 霍慧玲

（是項刊登費用為 $2,145.00）

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為以編制外合同制度任用

的人員進行填補高級技術員職程第一職階首席高級技術員三缺

的限制性晉級普通開考公告已於二零一四年十一月二十六日在

《澳門特別行政區公報》第四十八期第二組內公佈，現根據八月

八日第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第十八條第三款規定，把投考人臨時名單張貼於澳門馬

揸度博士大馬路221-279號先進廣場大廈二樓本局行政財政處

及上載本局內聯網。

Candidatos aprovados: valores

1.º Kuok Chi Veng ....................................................... 83,00

2.º Ao Choi Ieng ........................................................... 82,56 (a)

3.º Chao Kin ................................................................. 82,56 (a)

4.º Loi Iat Chio ............................................................. 82,11

5.º Chang Kuok Mang ................................................. 82,00

6.º Tong Hou Ian .......................................................... 81,94

7.º Ieong Mei Fong ....................................................... 81,11

8.º Pau Chui Fan ........................................................... 80,56

9.º Wong Weng Fai ....................................................... 78,33

Nota:

(a) De acordo com o artigo 26.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os 
candidatos com melhor avaliação do desempenho na última 
menção têm preferência.

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

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

Economia e Finanças, de 16 de Dezembro de 2014).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 3 de 
Dezembro de 2014.

O Júri:

Presidente: Ho Kin Chong, técnico superior principal.

Vogais: Cheang Su Hang, chefe de secção; e

Fok Wai Leng, técnico principal.

(Custo desta publicação $ 2 145,00)

Anúncios 

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», estipulado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, se 
encontra afixada na Divisão Administrativa e Financeira desta 
Direcção dos Serviços, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira 
Machado, n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, 
Macau, bem como publicada na intranet destes Serviços, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de três lugares 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior do pessoal provido em regime de contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 
26 de Novembro de 2014.
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按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一四年十二月十七日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $953.00）

勞工事務局通過以審查文件方式，為以編制外合同制度任用

的人員進行填補高級技術員職程第一職階一等高級技術員三缺

的限制性晉級普通開考公告已於二零一四年十一月二十六日在

《澳門特別行政區公報》第四十八期第二組內公佈，現根據八月

八日第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第十八條第三款規定，把投考人臨時名單張貼於澳門馬

揸度博士大馬路221-279號先進廣場大廈二樓本局行政財政處

及上載本局內聯網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一四年十二月三十一日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $919.00）

博 彩 監 察 協 調 局

名 單

博彩監察協調局為填補編制外合同人員第一職階顧問高級

技術員一缺，經於二零一四年十月二十二日第四十三期《澳門特

別行政區公報》第二組公佈以文件審閱、有限制的方式進行普通

晉升開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

杜子柔 ............................................................................. 81.39

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內提起訴願。

（經二零一四年十二月十六日經濟財政司司長的批示確認）

二零一四年十二月九日於博彩監察協調局

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

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 17 de 
Dezembro de 2014.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 953,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, se encontra 
afixada na Divisão Administrativa e Financeira desta Direcção 
dos Serviços, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Macha-
do, n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, 
bem como publicada na «intranet» destes Serviços, a lista pro-
visória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de três lugares de 
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior do pessoal provido em regime de contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 
26 de Novembro de 2014.

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

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 31 de 
Dezembro de 2014.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 919,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Listas

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, provido em 
regime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção de 
Inspecção e Coordenação de Jogos, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 43, II Série, de 22 de Outubro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Tou Chi Iau.......................................................................... 81,39

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

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

Economia e Finanças, de 16 de Dezembro de 2014).

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 9 de 
Dezembro de 2014.
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典試委員會：

主席：廳長 陳玉雪

正選委員：科長 Julieta Xavier de Sousa

     財政局顧問高級技術員 徐巧恩

博彩監察協調局為填補人員編制第一職階顧問督察五缺，

經於二零一四年十月二十二日第四十三期《澳門特別行政區公

報》第二組公佈以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開考

的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 邱志輝 ........................................................................ 86.56

2.º 吳永權 ........................................................................ 82.13

3.º 李少傑 ........................................................................ 76.00

4.º Paulo Chung ............................................................. 70.81

a）得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條規定訂

出排名的優先次序。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內提起訴願。

（經二零一四年十二月十六日經濟財政司司長的批示確認）

二零一四年十二月九日於博彩監察協調局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 殷銥敏

正選委員：一等高級技術員 伍安璐

     法務局二等高級技術員 蘇文曾

（是項刊登費用為 $2,622.00）

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技術輔導員職

程第一職階首席技術輔導員七缺，經於二零一四年十月二十九日

第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及

O Júri:

Presidente: Chan Ioc Sut, chefe de departamento.

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

Chui How Yan, técnica superior assessora da DSF.  

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
cinco lugares de inspector assessor, 1.º escalão, do quadro de 
pessoal da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 22 de 
Outubro de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Yau Chi Fai.....................................................................86,56

2.º Manuel Lucas Batalha Ung .........................................82,13

3.º Lei Siu Kit ......................................................................76,00

4.º Paulo Chung ...................................................................70,81

a) Igualdade de classificação: são aplicadas as preferências 
estipuladas do artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

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

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

Economia e Finanças, de 16 de Dezembro de 2014).

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 9 de 
Dezembro de 2014.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Ng On Lou, técnico superior de 1.ª classe da 
DICJ; e

Sou Man Chang, técnico superior de 2.ª classe da DSAJ.

(Custo desta publicação $ 2 622,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de sete lu-
gares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
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adjunto-técnico, em regime de contrato além do quadro da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 29 de Outubro de 
2014: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Sao Teng ........................................................ 82,44

2.º Wong Man Lei  ........................................................ 81,89 

3.º U Ka Kei ................................................................... 81,67

4.º Ho Wai Man  ............................................................ 81,39 a)

5.º Kam Pui Leng .......................................................... 81,39 a)

6.º Chao Iok Ngan  ........................................................ 80,72 

7.º Poon Fong Meng...................................................... 80,17

a) Igualdade de classificação: são aplicadas as preferências esti-
puladas do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

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

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

Segurança, de 11 de Dezembro de 2014).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 10 de Dezembro de 2014.

O Júri:

Presidente: Choi Sut Lin, adjunto-técnico principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Un Wan Long, adjunto-técnico principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Lei Sok Meng, adjunto-técnico especialista da Polícia Judiciária.

(Custo desta publicação $ 1 839,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjun-
to-técnico, em regime de contrato além do quadro da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 48, II Série, de 26 de Novembro de 
2014. 

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

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 15 de Dezembro de 2014.

有限制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如

下：

合格准考人： 分

1.º 黃秀婷 .................................................................. 82.44

2.º 黃曼莉 .................................................................. 81.89

3.º 余家琪 .................................................................. 81.67

4.º 何惠雯 .................................................................. 81.39 a）

5.º 甘沛玲 .................................................................. 81.39 a）

6.º 周玉顏 .................................................................. 80.72

7.º 潘鳳鳴 .................................................................. 80.17

a）得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條規定，

訂出排名優先次序。

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一四年十二月十一日的批示確認）

二零一四年十二月十日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 徐雪蓮

委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 阮雲龍

 司法警察局特級技術輔導員 李淑明

（是項刊登費用為 $1,839.00）

公 告

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員技術輔導員職

程第一職階首席技術輔導員一缺，經於二零一四年十一月二十六

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

及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政

法規第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳

門保安部隊事務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年十二月十五日於澳門保安部隊事務局
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O Júri:

Presidente: Iong Wan Wun, adjunto-técnico principal da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Chan Man Ieng, adjunto-técnico principal da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e 

Chao Sio Kun, adjunto-técnico especialista da Direcção dos 
Serviços de Identificação.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lu-
gar de assistente técnico administrativo especialista principal, 
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo do 
quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II 
Série, de 26 de Novembro de 2014.

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

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 16 de Dezembro de 2014.

O Júri:

Presidente: Si Tou Iok Cheng, adjunto-técnico de 1.a classe 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Kuok Pui San, adjunto-técnico de 1.a classe da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Ip Peng Chong, técnico especialista do Instituto de Acção Social.

(Custo desta publicação $ 2 111,00)

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

Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

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

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

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

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 容韻媛

委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 陳曼瓔

   身份證明局特級技術輔導員 周小娟

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內行政技術助理

員職程第一職階首席特級行政技術助理員一缺，經於二零一四

年十一月二十六日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第

23/2011號行政法規第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名

單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年十二月十六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一等技術輔導員 司徒玉情

委員：澳門保安部隊事務局一等技術輔導員 郭珮珊

   社會工作局特級技術員 葉炳聰

（是項刊登費用為 $2,111.00）

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現以

審查文件及有限制方式，為本局文職人員進行下列普通晉級開

考，以填補以下空缺：

編制外合同人員：

第一職階首席技術輔導員四缺；

第一職階特級行政技術助理員一缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本公

告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十

日內遞交。
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Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 29 de Dezembro de 2014.

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

(Custo desta publicação $ 988,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de dois lugares de letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de letrado, área de língua chinesa, do quadro de pessoal 
da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 33, II 
Série, de 14 de Agosto de 2013:

Candidatos aprovados:

Nome valores

1.º Fong Cheng Kuok ..................................................... 72,07 

2.º Lou Chin San ............................................................. 69,15 

3.º Lao Sut Ieng ............................................................... 68,61 

4.º Hun Fong Meng ......................................................... 68,11 

5.º Lai Kit Mei ................................................................. 66,02 

6.º Chang Wai In ............................................................. 65,66 

7.º Leong Ka Sin ............................................................. 63,18 

8.º Leong Chio Fun ........................................................ 62,46 

9.º Lei Iat Tou .................................................................. 61,82 

10.º Chu Tong Seng ........................................................... 61,47 

11.º Lam Meng Po ............................................................. 60,75 

12.º Leong Sek In .............................................................. 60,69 

13.º Lou Wang Ip .............................................................. 60,53 

14.º Pang Ngan Kuan ........................................................ 59,65 

15.º Lam Mei Kei .............................................................. 58,86 

16.º Wong Leong Kuan .................................................... 58,62 

17.º Sou Ut Ngo ................................................................. 58,08 

18.º Lok Ka I ...................................................................... 58,00 

19.º Wong Wai Wang ........................................................ 57,79 

20.º Lao Oi Ieng ................................................................ 57,27 

21.º Sou Chi Man .............................................................. 55,84 

22.º Cheang Pui Kuan ...................................................... 55,68 

23.º Mio Soi Kei ................................................................ 55,56 

24.º Lao Kuan Oi .............................................................. 55,04 

二零一四年十二月二十九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 $988.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一三年八月十四日第三十三期第二組《澳門

特別行政區公報》之通告，有關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文案職程之第一職階一等文案

（中文範疇）兩缺，現公布最後成績名單如下：

合格投考人：

姓名 分

1.º 馮正國 ......................................................................72.07

2.º 勞展新 ......................................................................69.15

3.º 劉雪瑩 ......................................................................68.61

4.º 禤鳳鳴 ......................................................................68.11

5.º 黎潔媚 ......................................................................66.02

6.º 曾慧妍 ......................................................................65.66

7.º 梁嘉倩 ......................................................................63.18

8.º 梁肖歡 ......................................................................62.46

9.º 李日滔 ......................................................................61.82

10.º 朱東成 ......................................................................61.47

11.º 林明波 ......................................................................60.75

12.º 梁錫延 ......................................................................60.69

13.º 盧宏業 ......................................................................60.53

14.º 彭雁群 ......................................................................59.65

15.º 林美琪 ......................................................................58.86

16.º 黃梁君 ......................................................................58.62

17.º 蘇月娥 ......................................................................58.08

18.º 駱嘉怡 ......................................................................58.00

19.º 王煒宏 ......................................................................57.79

20.º 劉靄凝 ......................................................................57.27

21.º 蘇智敏 ......................................................................55.84

22.º 鄭佩君 ......................................................................55.68

23.º 繆瑞祺 ......................................................................55.56

24.º 劉群愛 ......................................................................55.04



N.º 1 — 7-1-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 81

Observações:

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 
195 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 2 
candidatos.

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

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova de conhecimentos: 206 candidatos;

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na entrevista profissional: 30 candidatos.

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

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

Segurança, de 17 de Dezembro de 2014).

Polícia Judiciária, aos 3 de Dezembro de 2014.

O Júri do concurso: 

Presidente: Cheong Ioc Ieng, subdirectora.

Vogais efectivos: Cheang Pou Seong, chefe de divisão; e

Ian Kit San, letrada assessora.

(Custo desta publicação $ 3 065,00)

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de dois lugares de intérprete-tradutor assessor, 1.º es-
calão, da carreira de intérprete-tradutor 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 22 de Outubro de 2014:

Candidatos aprovados:  valores

1.º Wang Ting ......................................................................67,87

2.º Iec Ka Chon ...................................................................64,29

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

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

Segurança, de 16 de Dezembro de 2014).

Polícia Judiciária, aos 11 de Dezembro de 2014.

O Júri do concurso: 

Presidente: Cheang Vai Meng, intérprete-tradutor assessor 
(chefia funcional).

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款之規定：

——因缺席知識考試而被淘汰之投考人：195名；

——因缺席專業面試而被淘汰之投考人：2名。

b）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款之規定：

——因知識考試得分低於50分而被淘汰之投考人：206名；

——因專業面試得分低於50分而被淘汰之投考人：30名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一四年十二月十七日批示確認）

二零一四年十二月三日於司法警察局

典試委員會：

主席：副局長 張玉英

正選委員：處長 鄭寶湘

  顧問文案 殷潔身

（是項刊登費用為 $3,065.00）

按照刊登於二零一四年十月二十二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翻譯員職程的第一職

階顧問翻譯員兩缺，合格投考人的最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 王婷 ............................................................................ 67.87

2.º 易家俊 ........................................................................ 64.29

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一四年十二月十六日批示確認）

二零一四年十二月十一日於司法警察局

典試委員會：

主席：顧問翻譯員（職務主管） 鄭慧銘
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Vogais efectivos: Ho See Kwong, intérprete-tradutor asses-
sor; e

Vong Io Chou, chefe de divisão do Instituto para os Assun-
tos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 1 226,00)

De classificação final do candidato aprovado no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, 
área jurídica, da carreira de técnico superior do quadro de 
pessoal da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 43, II Série, de 22 de Outubro de 2014:

Único candidato aprovado: valores

Cheang Kam Yiu .................................................................77,28 

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

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

Segurança, de 17 de Dezembro de 2014).

Polícia Judiciária, aos 12 de Dezembro de 2014.

O Júri do concurso:

Presidente: Carlos Manuel Balona Gomes, técnico superior 
assessor principal (chefia funcional).

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

Chiu Hang Seong, técnica superior assessora principal da 
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro.

De classificação final do candidato aprovado no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o pre-
enchimento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º 
escalão, área de contabilidade, da carreira de técnico superior 
do quadro de pessoal da Polícia Judiciária, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 43, II Série, de 22 de Outubro de 2014:

Único candidato aprovado: valores

Kuong In Mei .......................................................................72,92 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da lista de clas-
sificação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da 
sua publicação.

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

Segurança, de 17 de Dezembro de 2014).

Polícia Judiciária, aos 15 de Dezembro de 2014.

正選委員：顧問翻譯員 何樹光　

  處長（民政總署） 黃耀祖

（是項刊登費用為 $1,226.00）

按照刊登於二零一四年十月二十二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

普通晉級開考，以填補本局人員編制內高級技術員職程的第一

職階首席高級技術員（法律範疇）一缺，合格投考人的最後成績

如下：

唯一合格投考人： 分

鄭錦耀 ............................................................................. 77.28

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一四年十二月十七日批示確認）

二零一四年十二月十二日於司法警察局

典試委員會：  

主席：首席顧問高級技術員（職務主管） Carlos Manuel  

 Balona Gomes

正選委員：廳長 杜淑森  

  首席顧問高級技術員（地圖繪製暨地籍局） 趙杏嫦

按照刊登於二零一四年十月二十二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

普通晉級開考，以填補本局人員編制內高級技術員職程的第一

職階一等高級技術員（會計範疇）一缺，合格投考人的最後成績

如下：

唯一合格投考人： 分

鄺燕媚 ............................................................................. 72.92

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一四年十二月十七日批示確認）

二零一四年十二月十五日於司法警察局
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O Júri do concurso: 

Presidente: Ieong Chon Lai, chefe de divisão.

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

Ho Choi, técnica superior de 1.ª classe do Instituto de Acção 
Social.

De classificação final do candidato aprovado no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de um lugar de assistente técnico administrativo 
especialista principal, 1.º escalão, da carreira de assistente téc-
nico administrativo 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 22 de 
Outubro de 2014:

Único candidato aprovado: valores

Lai Ieng Peng .......................................................................72,54 

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

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

Segurança, de 17 de Dezembro de 2014).

Polícia Judiciária, aos 16 de Dezembro de 2014.

O Júri do concurso:

Presidente: Lao Sio Kong, técnico superior principal (chefia 
funcional).

Vogais efectivos: Cheang Vai Meng, intérprete-tradutor as-
sessor (chefia funcional); e

Ip Kam Io, técnico superior de 1.ª classe do Gabinete para os 
Recursos Humanos.

(Custo desta publicação $ 3 337,00)

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sita na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Po-
lícia, a lista provisória do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
contabilidade, da carreira de técnico superior do quadro de 
pessoal da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 48, II Série, de 26 de Novembro de 2014. 

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

典試委員會：

主席：處長 楊春麗　

正選委員：顧問高級技術員 高麗娟 

  一等高級技術員（社會工作局） 何彩 

按刊登於二零一四年十月二十二日第四十三期第二組《澳門

特別行政區公報》內的公告，有關以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考，以填補司法警察局人員編制內行政技術助理員

職程之第一職階首席特級行政技術助理員一缺，合格投考人的

最後成績如下：

唯一合格的投考人： 分

黎影萍 ............................................................................. 72.54

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一四年十二月十七日批示確認）

二零一四年十二月十六日於司法警察局

典試委員會：

主席：首席高級技術員（職務主管） 劉少剛

正選委員：顧問翻譯員（職務主管） 鄭慧銘

  一等高級技術員（人力資源辦公室） 葉錦堯

 （是項刊登費用為 $3,337.00）

公  告

為填補司法警察局人員編制內高級技術員職程的第一職

階一等高級技術員（會計範疇）一缺，經於二零一四年十一月

二十六日第四十八期第二組《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，該名

單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。
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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 do candidato ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de intérprete-tradutor do quadro de pessoal da Polícia 
Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 
26 de Novembro de 2014. 

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 30 de Dezembro de 2014.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

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

1. Para o pessoal do quadro:

Quatro lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico.

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

Um lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão, área 
de web-design, da carreira de técnico;

Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, área de teleco-
municações, da carreira de técnico;

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

Os avisos dos concursos acima referidos encontram-se afi-
xados na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar 
do Edifício da Polícia Judiciária, sita na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau, bem como no website da mesma Polícia e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública. O 
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Polícia Judiciária, aos 30 de Dezembro de 2014. 

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 294,00)

為填補司法警察局人員編制內翻譯員職程第一職階一等

翻譯員一缺，經於二零一四年十一月二十六日第四十八期第二組

《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，該名單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，

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。

二零一四年十二月三十日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,498.00）

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規定，現以審

查文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補司法警察局以下

空缺：

1）編制內人員：

技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員四缺。

2）編制外合同任用人員：

技術員職程第一職階首席特級技術員（網頁設計範疇）一

缺；

技術員職程第一職階特級技術員（電訊範疇）一缺；

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員六缺。                           

上述開考通告張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大

樓十八樓人事及行政處，並上載於司法警察局網站及行政公職局

網站內。投考報名表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登

日緊接的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一四年十二月三十日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,294.00）
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澳 門 監 獄

名 單

澳門監獄為填補以編制外合同任用的高級技術員職程第一

職階一等高級技術員一缺，經二零一四年十一月五日第四十五期

第二組《澳門特別行政區公報》刊登以審查文件方式進行普通限

制性晉級開考的公告。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

謝凱琪 ............................................................................. 83.50

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經保安司司長於二零一四年十二月十六日的批示認可）

二零一四年十二月十一日於澳門監獄

典試委員會：

主席：澳門監獄組織及資訊處處長 曾文威

正選委員：澳門監獄顧問翻譯員 林瑞標

     教育暨青年局一等高級技術員 曾美群

澳門監獄為填補以編制外合同任用的行政技術助理員職程

第一職階首席行政技術助理員兩缺，經二零一四年十一月五日第

四十五期第二組《澳門特別行政區公報》刊登以審查文件方式進行

普通限制性晉級開考的公告。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 黎煥森 ........................................................................ 70.38

2.º 容景良 ........................................................................ 69.88

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經保安司司長於二零一四年十二月十六日的批示認可）

二零一四年十二月十一日於澳門監獄

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Listas

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do Esta-
belecimento Prisional de Macau, para o preenchimento de um 
lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, em regime de contrato além do quadro do 
EPM, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 5 de 
Novembro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Che Hoi Kei ........................................................................ 83,50

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 do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 16 de Dezembro de 2014).

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 11 de Dezembro de 
2014.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Lam Soi Piu, intérprete-tradutor assessor 
do Estabelecimento Prisional de Macau; e

Chang Mei Kuan, técnica superior de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude.                               

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do Esta-
belecimento Prisional de Macau, para o preenchimento de dois 
lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º esca-
lão, da carreira de assistente técnico administrativo, em regime 
de contrato além do quadro do EPM, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial  
de Macau n.º 45, II Série, de 5 de Novembro de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lai Wun Sam .................................................................70,38

2.º Iong Keng Leong ...........................................................69,88

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

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

Segurança, de 16 de Dezembro de 2014).

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 11 de Dezembro de 
2014.
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典試委員會：

主席：澳門監獄組織及資訊處處長 曾文威

正選委員：澳門監獄二等高級技術員 梁天明

     教育暨青年局一等技術員 關志恆

（是項刊登費用為 $2,583.00）

公  告

按照前保安司司長於二零一四年十二月十八日作出的批示，

有關刊登於二零一四年四月九日第十五期第二組《澳門特別行政

區公報》，澳門監獄以考核方式進行普通對外入職開考，以編制

外合同填補第一職階二等技術員（體育運動範疇）一缺的開考，

因經過知識考試及體格檢查後，沒有合格投考人而予以消滅。

二零一四年十二月二十九日於澳門監獄

代獄長 呂錦雲

（是項刊登費用為 $715.00）

衛 生 局

名 單

為以編制外合同制度填補衛生局醫生職程醫院職務範疇

（胃腸科）第一職階主治醫生一缺，經二零一四年八月二十日第

三十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考的開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人： 分

陳丹霞 ............................................................................... 8.06

根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》

第二十二條適用的第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，投考人可自本最後成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴，及可根

據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》第十九

O Júri:

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

Vogais efectivos: Leong Tin Meng, técnico superior de 2.a 
classe do Estabelecimento Prisional de Macau; e

Kuan Chi Hang, técnico de 1.a classe da Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 2 583,00)

Anúncio

Por despacho do Ex-Secretário para a Segurança, de 18 de 
Dezembro de 2014, e para os devidos efeitos, se publica que o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, área de desporto, em regime de contrato além do 
quadro do Estabelecimento Prisional de Macau, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 15, II Série, de 9 de Abril de 2014, ficou extinto por não 
haver candidatos aprovados na prova de conhecimentos e no 
exame de aptidão física.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 29 de Dezembro 
de 2014.

A Directora, substituta, Loi Kam Wan.

(Custo desta publicação $ 715,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

De classificação final do candidato ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (gastrenterologia), da carreira médica, em regime 
de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 34, II Série, de 20 de Agosto de 2014:

Candidato aprovado: valores

Chan Tan Ha ........................................................................ 8,06

De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), aplicável do artigo 22.º do Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica), o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista de classificação final para a entidade que autorizou a 
abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da 
data da sua publicação, e nos termos do n.º 4 do artigo 19.º do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica), o candidato 
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條第四款的規定自本名單公佈之日起計三十日內向中級法院提

起司法上訴。

（經二零一四年十二月十二日社會文化司司長的批示認可）

二零一四年十二月二日於衛生局

典試委員會：

主席：內科顧問醫生 吳浩醫生

正選委員：胃腸科主治醫生 鄭海雲醫生

  胃腸科主治醫生 伍家驥醫生

（是項刊登費用為 $1,566.00）

根據二零一四年九月三日第三十六期《澳門特別行政區公

報》第二組內，刊登有關護理領域同等學歷認可考試之通告。現

公佈該考試成績如下：

合格之投考人： 

姓名 評分       備註

1.º 任潔珊 .................................................. 80.50

2.º 李家俊 .................................................. 77.25

3.º 楊智煊 .................................................. 72.00       a）

4.º 李欣儀 .................................................. 72.00       a）

5.º 甘嘉裕 .................................................. 71.25  

6.º 古詠琪 .................................................. 69.75         

7.º 張麗嫦 .................................................. 69.50        

8.º 黎佩婷 .................................................. 67.75

9.º 何莉兒 .................................................. 67.25       a）

10.º 梁麗婷 .................................................. 67.25       a）

11.º 黃偉龍 .................................................. 66.75

12.º 李嘉瑤 .................................................. 66.00

13.º 謝瑋航 .................................................. 65.75

14.º 吳佩瑩 .................................................. 65.00       a）

15.º 黃彥霖 .................................................. 65.00       a）

16.º 張淑瑤 .................................................. 64.25

17.º 曾翔冲 .................................................. 63.25

18.º 李瑞婷 .................................................. 62.50

19.º 陳健聰 .................................................. 58.25

20.º 陳嘉韻 .................................................. 57.00

21.º 黃秀敏 .................................................. 55.75

22.º 陳綺珊 .................................................. 54.75

23.º 王志泳 .................................................. 53.25                 

24.º 盧玉玲 .................................................. 51.50

pode interpor recurso contencioso da presente lista para o Tri-
bunal de Segunda Instância, no prazo de trinta dias, contados 
da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Dezembro de 2014). 

Serviços de Saúde, aos 2 de Dezembro de 2014.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Dr.ª Chiang Hoi Wan, médica assistente de 
gastrenterologia; e 

Dr. Ng Ka Kei, médico assistente de gastrenterologia.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações 
na área de enfermagem, publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, de 3 
de Setembro de 2014, torna-se pública a lista classificativa da 
prova de equiparação:

Candidatos aprovados:

Nome valores     Obs.

1.º Iam Kit San ............................................. 80,50

2.º Lei Ka Chon ............................................ 77,25

3.º Ieong Chi Hun ........................................ 72,00         a)

4.º Lei Ian I ................................................... 72,00         a)

5.º Kam Ka U ............................................... 71,25  

6.º Ku Weng Kei ........................................... 69,75         

7.º Cheong Lai Seong .................................. 69,50        

8.º Lai Pui Teng ............................................ 67,75

9.º Ho Lei I.................................................... 67,25         a)

10.º Leong Lai Teng ....................................... 67,25         a)

11.º Wong Wai Long ...................................... 66,75

12.º Lei Ka Io .................................................. 66,00

13.º Tse Wai Hong .......................................... 65,75

14.º Ng Pui Ieng .............................................. 65,00         a)

15.º Wong Yin Lam ....................................... 65,00         a)

16.º Zhang Shuyao ......................................... 64,25

17.º Chang Cheong Chong ............................ 63,25

18.º Lei Soi Teng ............................................ 62,50

19.º Chan Kin Chong ..................................... 58,25

20.º Chan Ka Wan .......................................... 57,00

21.º Wong Sao Man ........................................ 55,75

22.º Chan I San ............................................... 54,75

23.º Wong Chi Weng ...................................... 53,25                 

24.º Lou Iok Leng .......................................... 51,50
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備註：

a）得分相同者按姓名字母排序。

被淘汰之投考人：

姓名 備註

1.    陳佩宜 a）

2.    古晶龍 b）

3.    梁結芬 b）

4.    黃景熙 a）

5.    黃慧恩 a）

備註：

a）考試成績低於50分而被淘汰；

b）因缺席考試而被淘汰。

經十二月十三日第110/99/M號法令核准之《行政訴訟法典》

第二十五條第二款之規定，任一利害關係人可就本批示提起司

法上訴。

（經二零一四年十二月十九日衛生局局長的批示確認）

二零一四年十二月十九日於衛生局

護理同等學歷審查委員會：

主席：澳門理工學院高等衛生學校校長 劉明

成員：仁伯爵綜合醫院領導層助理職務的護士 周美嫦

 高等教育輔助辦公室代表 王紅

 衛生局護士監督 蔣麗冰

 澳門理工學院高等衛生學校教師 林愛貞

（是項刊登費用為 $3,167.00）

公 告

第28/P/14號公開招標

血管造影減影系統供應連設計和裝修承包工程

公開招標

1. 招標實體：衛生局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：仁伯爵綜合醫院。

Obs.:

a)  A lista é ordenada por ordem alfabética dos nomes roma-
nizados no caso de igualdade de classificação.

Candidatos excluídos:

Nome Obs.

1. Chan Pui I a)

2. Gu Jinglong b)

3. Leong Kit Fan b)

4. Vong Keng Hei a)

5. Wong Wai Ian a)

Obs.:

a) Excluído por ter obtido uma classificação final inferior a 
50 valores;

b) Excluído por ter faltado à prova.

Do presente despacho pode qualquer interessado recorrer 
contenciosamente nos termos do n.º 2 do artigo 25.º e seguintes 
do Código de Processo Administrativo Contencioso, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

(Homologada por despacho do director dos Serviços de Saúde, de 

19 de Dezembro de 2014).

Serviços de Saúde, aos 19 de Dezembro de 2014.

A Comissão para a Equiparação de Habilitações em Enfer-
magem:

Presidente: Liu Ming, directora da Escola Superior de Saúde 
do Instituto Politécnico de Macau.

Vogais: Chao Ana Maria, enfermeira-adjunta da Direcção 
do Centro Hospitalar Conde de S. Januário;

Wong Hong, representante do Gabinete de Apoio ao Ensino 
Superior;

Cheong Lai Peng, enfermeira-supervisor dos Serviços de 
Saúde; e

Lam Oi Ching Bernice Nogueira, docente da Escola Supe-
rior de Saúde do Instituto Politécnico de Macau.

(Custo desta publicação $ 3 167,00)

Anúncios

Concurso Público n.º 28/P/14

Fornecimento de um sistema de angiografia por subtracção 

digital, incluindo o projecto de concepção e a respectiva 

empreitada de remodelação

1. Entidade que põe a obra a concurso: Serviços de Saúde.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Centro Hospitalar Conde de 
São Januário.
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4. 承攬工程目的：進行血管造影減影系統供應連設計和裝修

承包工程。

5. 最長施工期：150天。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90天，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以總額承攬。

8. 臨時擔保：澳門幣陸拾萬元正（$600,000.00），以現金存

款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部份支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：仁伯爵綜合醫院地下之衛生局文書科。

截止日期及時間：二零一五年二月十二日（星期四）下午五時

四十五分。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：仁伯爵綜合醫院側之“博物館”。

日期及時間：二零一五年二月十三日（星期五）上午十時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則開標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

14. 實地視察：

有意投標者應於二零一五年一月九日（星期五）上午十時正，

4. Objecto da empreitada: fornecimento de um sistema de 
angiografia por subtracção digital, incluindo o projecto de con-
cepção e a respectiva empreitada de remodelação.

5. Prazo máximo de execução: 150 dias.

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

7. Tipo de empreitada: por preço global.

8. Caução provisória: $ 600 000,00 (seiscentas mil patacas), a 
prestar mediante depósito em numerário, garantia bancária ou 
seguro-caução nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso, tenham requerido a sua ins-
crição, neste último caso a admissão é condicionada ao deferi-
mento do pedido de inscrição.

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

Local: Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, 
que se situa no r/c do Edifício do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário; 

Dia e hora limite: dia 12 de Fevereiro de 2015 (quinta-feira), 
até às 17,45 horas. 

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
ou motivo de força maior, a data e a hora estabelecidas para 
a entrega de propostas serão adiadas para o primeiro dia útil 
seguinte, à mesma hora. 

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Sala do «Museu» situada junto ao Centro Hospitalar 
Conde de São Januário;

Dia e hora: dia 13 de Fevereiro de 2015 (sexta-feira), pelas 
10,00 horas.

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
ou motivo de força maior, a data e a hora estabelecidas para 
o acto público de abertura das propostas do concurso público 
serão adiadas para a mesma hora do dia útil seguinte.

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

14. Visita às instalações:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de 
Instalações e Equipamentos do Centro Hospitalar Conde de 
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前往仁伯爵綜合醫院設施暨設備廳集合，以便實地視察是次招

標之標的工程地點。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：東望洋新街335號衛生局行政大樓一樓的衛生局物資

供應暨管理處。

時間：於辦公日上午九時至下午一時及下午二時三十分至五

時三十分。

價格：$104.00（澳門幣壹佰零肆元正），繳費地點：衛生局

司庫科。

16. 評標標準及其所佔之比重：

A. 工程+設計（45%）

A1 承攬金額 40%

A2 方案使用之材料質量 25%

A3 施工經驗 20%

A4 設計方案 10%

A5 工程進度及施工期 5%

B.設備（45%）

B1 設備生命週期總價格【即包括設備價格，設

備安裝費用（如有），以及除免費保養期內

的維保費用外，需加入餘下生命週期內的每

年維保費用總價格】

35%

B2 設備質量 40%

B3 設備相關的備用零件及消耗性物品之價格 10%

B4 保養服務的承保項目及內容 10%

B5 交貨期 5%

C. 空調系統（10%）

C1 空調系統生命週期總價格【即包括空調系

統價格，空調系統安裝費用（如有），以及

除免費保養期內的維保費用外，需加入餘下

生命週期內的每年維保費用總價格】

80%

C2 保養服務的承保項目及內容 20%

São Januário, no dia 9 de Janeiro de 2015 (sexta-feira), às 10,00 
horas, para visita ao local da obra a que se destina o objecto 
deste concurso.

15. Local, hora e preço para consulta do processo e obtenção 
da cópia:

Local: Divisão de Aprovisionamento e Economato dos Ser-
viços de Saúde, sita na Rua Nova à Guia, n.º 335, Edifício Ad-
ministração dos Serviços de Saúde, 1.º andar.

Hora: Horário de expediente (das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30 horas).

Preço: $ 104,00 (cento e quatro patacas), local de pagamento: 
Secção de Tesouraria destes Serviços de Saúde.

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

A. Obras + projecto (45%)

A1 Valor total da empreitada 40%

A2 Qualidade de materiais utilizados 25%

A3 Experiência de trabalhos de construção 20%

A4 Programa de concepção 10%

A5 Progresso e prazo de execução da obra 5%

B. Equipamento (45%)

B1 Preço total do ciclo de vida do equipamento 
(Para além de incluírem o preço do equipa-
mento, despesa para instalação do equipa-
mento (se ao caso for aplicável) e despesa 
para a manutenção fora do prazo de manu-
tenção gratuita, tem que ser acrescentado o 
preço total de manutenção anual no ciclo de 
vida remanescente do equipamento)

35%

B2 Qualidade do equipamento 40%

B3 Listagens de peças de reserva e consumíveis 
e respectivos preços

10%

B4 Itens de cobertura do seguro e conteúdos 
dos serviços de manutenção

10%

B5 Prazo de entrega 5%

C. Sistemas de ar condicionado (10%)

C1 Preço total do ciclo de vida do sistemas de 
ar condicionado (Para além de incluírem 
o preço do sistemas de ar condicionado, 
despesa para instalação do sistemas de ar 
condicionado (se ao caso for aplicável) e 
despesa para a manutenção fora do prazo de 
manutenção gratuita, tem que ser acrescen-
tado o preço total de manutenção anual no 
ciclo de vida remanescente do equipamento)

80%

C2 Itens de cobertura do seguro e conteúdos 
dos serviços de manutenção

20%
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17. 附加的說明文件：由二零一五年一月七日（星期三）至截

標日止，投標者應前往東望洋新街335號衛生局行政大樓一樓的

衛生局物資供應暨管理處，了解是否有附加之說明文件。

二零一四年十二月三十日於衛生局

代局長 陳惟蒨

（是項刊登費用為 $5,302.00）

第29/P/14號公開招標

仁伯爵綜合醫院護士呼叫系統設計、供應及安裝承包工程

公開招標

1. 招標實體：衛生局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：仁伯爵綜合醫院。

4. 承攬工程目的：進行仁伯爵綜合醫院大樓護士呼叫系統設

計、供應及安裝承包工程。

5. 最長施工期：180天。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90天，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以總額承攬。

8. 臨時擔保：澳門幣貳拾玖萬元正（$290,000.00），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部份支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：仁伯爵綜合醫院地下之衛生局文書科。

17. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes poderão comparecer na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
Nova à Guia, n.º 335, Edifício Administração dos Serviços de 
Saúde, 1.º andar, a partir de 7 de Janeiro de 2015, (quarta-feira) 
até à data limite para a entrega das propostas, para tomar co-
nhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Serviços de Saúde, aos 30 de Dezembro de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 5 302,00)

Concurso Público n.º 29/P/14

Empreitada de concepção, fornecimento e instalação dos 

sistemas de chamada de enfermeiras do Centro Hospitalar 

Conde de São Januário

1. Entidade que põe a obra a concurso: Serviços de Saúde.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Centro Hospitalar Conde de 
São Januário.

4. Objecto da empreitada: realização da empreitada de con-
cepção, fornecimento e instalação dos sistemas de chamada de 
enfermeiras do Centro Hospitalar Conde de São Januário.

5. Prazo máximo de execução: 180 dias.

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

7. Tipo de empreitada: por preço global.

8. Caução provisória: $290 000,00 (duzentas e noventa mil 
patacas), a prestar mediante depósito em numerário, garantia 
bancária ou seguro-caução nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso, tenham requerido a sua ins-
crição, neste último caso a admissão é condicionada ao deferi-
mento do pedido de inscrição.

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

Local: Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, 
que se situa no r/c do Edifício do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário; 
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截止日期及時間：二零一五年二月六日（星期五）下午五時

三十分。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：仁伯爵綜合醫院側之“博物館”。

日期及時間：二零一五年二月九日（星期一）上午十時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則開標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

14. 實地視察：

有意投標者應於二零一五年一月九日（星期五）下午三時

三十分，前往仁伯爵綜合醫院設施暨設備廳集合，以便實地視察

是次招標之標的工程地點。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：東望洋新街335號衛生局行政大樓一樓的衛生局物資

供應暨管理處。

時間：於辦公日上午九時至下午一時及下午二時三十分至五

時三十分。

價格：$91.00（澳門幣玖拾壹元正），繳費地點：衛生局司庫

科。

16. 評標標準及其所佔之比重：

A 價格 40%

B 系統可擴展性及與醫院其他系統的兼容性 10%

C 系統設備質量 10%

D 總施工期（包括系統設備交貨期、設計期、工程施工

期、系統設備安裝期和測試期） 

5%

Dia e hora limite: dia 6 de Fevereiro de 2015 (sexta-feira), até 
às 17,30 horas. 

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
ou motivo de força maior, a data e a hora estabelecidas para 
a entrega de propostas, serão adiadas para o primeiro dia útil 
seguinte, à mesma hora. 

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Sala do «Museu» situada junto ao Centro Hospitalar 
Conde de São Januário;

Dia e hora: dia 9 de Fevereiro de 2015 (segunda-feira), pelas 
10,00 horas.

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
ou motivo de força maior, a data e a hora estabelecidas para o 
acto público de abertura das propostas do concurso público, 
serão adiadas para a mesma hora do dia útil seguinte.

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

14. Visita às instalações:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de 
Instalações e Equipamentos do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, no dia 9 de Janeiro de 2015 (sexta-feira), às 15,30 
horas, para visita ao local da obra a que se destina o objecto 
deste concurso.

15. Local, hora e preço para consulta do processo e obtenção 
da cópia:

Local: Divisão de Aprovisionamento e Economato dos Ser-
viços de Saúde, sita na Rua Nova à Guia, n.º 335, Edifício Ad-
ministração dos Serviços de Saúde, 1.º andar.

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30 horas).

Preço: $91,00 (noventa e uma patacas), local de pagamento: 
Secção de Tesouraria destes Serviços de Saúde.

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

A Preço 40%

B Escalabilidade e compatibilidade com os outros 
sistemas que existem no Centro Hospitalar Con-
de de São Januário 

10%

C Qualidade dos equipamentos 10%

D Prazo geral de execução da obra (incluindo prazo 
de entrega, prazo da concepção, prazo de execu-
ção de obra, prazo de instalação e prazo de ensaio 
dos equipamentos)

5%
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E 維修保養建議書所列之維修保養價格，包括人工、

零件、備用零件及消耗品的單價及提供維修保養條

件和範圍

10%

F 系統設備相關的備用零件及消耗性物品之價格 5%

G 方案具較好條件以配合系統設備之目標

——施工進度安排及期限

——同類工程經驗

——採用優質及具耐用性之材料，特別在使用率高

的範圍內

15%

H 設備及工程保用期 5%

17. 附加的說明文件：由二零一五年一月七日（星期三）至截

標日止，投標者應前往東望洋新街335號衛生局行政大樓一樓的

衛生局物資供應暨管理處，了解是否有附加之說明文件。

二零一四年十二月三十日於衛生局

代局長 陳惟蒨

（是項刊登費用為 $4,966.00）

第32/P/14號公開招標

根據社會文化司司長於二零一四年十一月二十四日作出的

批示，為取得“向衛生局提供噴灑殺孑孓油劑服務”進行公開招

標。有意投標者可從二零一五年一月七日起，於辦公日上午九時

至下午一時及下午二時三十分至五時三十分，前往位於東望洋新

街335號衛生局行政大樓一樓本局物資供應暨管理處查詢有關

投標詳情，並繳付澳門幣叁拾伍元正（$35.00）以取得本次招標

的招標方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦

可於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R /C）本局文書科。

遞交投標書之截止時間為二零一五年一月二十七日下午五時

四十五分。

開標將於二零一五年一月二十八日上午十時在位於仁伯爵綜

合醫院側之“博物館”舉行。

E Preço de manutenção indicado na proposta, designa-
damente, o custo, as condições e o âmbito da prestação 
dos serviços de manutenção, incluindo mão-de-obra, 
peças, peças disponíveis e consumíveis

10%

F Preços das peças disponíveis e consumíveis dos 
equipamentos

5%

G Projecto com as boas condições para poder atin-
gir o objectivo dos equipamentos
– organização do progresso e prazo da execução 
da obra;
– idêntica experiência da obra e capacidade técnica;
– adoptação de materiais duradouros com melhor 
qualidade, nomedamente, na área onde detém 
maior percentagem de uso.

15%

H Prazo de garantia dos equipamentos e obra 5%

17. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes poderão comparecer na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
Nova à Guia, n.º 335, Edifício Administração dos Serviços de 
Saúde, 1.º andar, a partir de 7 de Janeiro de 2015 (quarta-feira) 
até à data limite para a entrega das propostas, para tomar co-
nhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Serviços de Saúde, aos 30 de Dezembro de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 4 966,00)

Concurso Público n.º 32/P/14

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 24 de Novembro de 
2014, se encontra aberto o concurso público para a «Prestação 
de serviços de pulverização do óleo Larvicida aos Serviços de 
Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de encargos se 
encontram à disposição dos interessados desde o dia 7 de Ja-
neiro de 2015, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e Econo-
mato destes Serviços, sita na Rua Nova à Guia, n.º 335, Edifício 
da Administração dos Serviços de Saúde, 1.º andar, onde serão 
prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando os 
interessados sujeitos ao pagamento de $ 35,00 (trinta e cinco 
patacas), a título de custo das respectivas fotocópias (local de 
pagamento: Secção de Tesouraria destes Serviços de Saúde) ou 
ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela internet 
no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45 
horas do dia 27 de Janeiro de 2015.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 28 de Janeiro 
de 2015, pelas 10,00 horas, na sala do «Museu», situada no r/c 
do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde junto ao 
CHCSJ.
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投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

肆萬叁仟柒佰柒拾陸元正（$43,776.00），或以抬頭人/受益人為

“衛生局”的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一四年十二月三十日於衛生局

代局長 陳惟蒨

（是項刊登費用為 $1,396.00）

為填補經由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一缺，經二零一四年十一月二十六日第

四十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查

文件方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年十二月三十日於衛生局

代局長 陳惟蒨

（是項刊登費用為 $817.00）

（開考編號：A05/TSS/FIS/2014）

為填補本局以編制外合同任用的高級衛生技術員職程第一

職階首席高級衛生技術員（康復職務範疇——物理治療）四缺，

經二零一四年八月二十七日第三十五期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登以有限制及考核方式進行普通晉級開考公告。現根

據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第二十七條的規定公佈，投考人知識考試成績名單已張貼在

若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已上載於衛生局網頁

（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一四年十二月三十日於衛生局

代局長 陳惟蒨

（是項刊登費用為 $885.00）

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $ 43 776,00 (quarenta e três mil, 
setecentas e setenta e seis patacas) a favor dos Serviços de 
Saúde, mediante depósito, em numerário ou em cheque, na 
Secção de Tesouraria destes Serviços ou através da garantia 
bancária/seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 30 de Dezembro de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 1 396,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, condicionado, do-
cumental, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, provido 
em regime de contrato além do quadro do pessoal dos Serviços 
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 26 
de Novembro de 2014.

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

Serviços de Saúde, aos 30 de Dezembro de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 817,00)

(Ref. do concurso n.º A05/TSS/FIS/2014)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como está disponível no sítio electrónico dos Serviços 
de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da 
prova de conhe cimentos dos candidatos ao concurso comum, 
de acesso, condicionado, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de quatro lugares de técnico superior de saúde 
principal, 1.º escalão, área funcional de reabilitação — fisio-
terapia, da carreira de técnico superior de saúde, providos em 
regime de contrato além do quadro do pessoal dos Serviços 
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 
27 de Agosto de 2014.

Serviços de Saúde, aos 30 de Dezembro de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Chan Wai Sin.

(Custo desta publicação $ 885,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Dezembro de 2014, 
se encontra aberto o concurso de ingresso (concurso interno 
especial), de prestação de provas, nos termos definidos na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para 
o preenchimento de quatro lugares da carreira de docente do 
ensino secundário de nível 1, em regime de contrato além do 
quadro, do grupo de pessoal docente da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de ingresso (concurso interno espe-
cial), de prestação de provas, para docentes do ensino secundá-
rio de nível 1, circunscrito aos docentes das carreiras de docen-
te do ensino secundário de nível 2 e do ensino secundário de 
nível 3, do correspondente provimento da DSEJ.

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

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos lu-
gares postos a concurso.

2. Requisitos da candidatura

2.1 Candidatos:

Podem candidatar-se os docentes do ensino secundário de 
nível 2 e docentes do ensino secundário de nível 3, do corres-
pondente provimento da DSEJ, que reúnam as qualificações 
estipuladas no artigo 13.º da Lei n.º 12/2010.

2.2 Documentos que a devem acompanhar:

 1) Cópia do documento de identificação (deve ser exibido o 
original ou devidamente autenticado);

 2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas e da formação pedagógica (deve ser exibido o original 
ou devidamente autenticado);

 3) Nota curricular devidamente assinada pelo candidato; e

 4) 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 vín-
culo, a antiguidade na categoria e na função pública e a avalia-
ção do desempenho relevante para apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos do-
cumentos referidos nas alíneas 1), 2) e 4), se os mesmos se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado expressamente tal facto na ficha de ins-
crição.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, em impresso de modelo aprovado pelo 

教 育 暨 青 年 局

通 告

按照二零一四年十二月二日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律及第23/2011號行政法規的規定，現通過考核方

式進行入職開考（內部特別開考），以填補教育暨青年局教學人

員組別以編制外合同任用的中學教育一級教師職程四缺。

一. 方式、期限及有效期

本入職開考（內部特別開考）以考核方式進行。中學教育一

級教師職程的開考專為教育暨青年局相對應任用方式的中學教

育二級教師職程和中學教育三級教師職程的教師而舉行。

投考報名表應自緊接本次開考的通告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期至所指職位被填補後為止。

二. 報考要件

二.一. 投考人

凡符合第12/2010號法律第十三條所規定資格的教育暨青年

局相對應任用方式的中學教育二級教師職程及中學教育三級教

師職程的教師均可報考。

二.二. 應提交的文件

（一）身份證明文件副本（須出示正本作認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本作認證

本）；

（三）經投考人簽署的履歷；

（四）由所屬部門發出的個人資料紀錄，其內尤須載明投考

人曾任職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、

擔任公職的年資，以及參加開考所需的工作表現評核。

如相關的個人檔案已存有第（一）、（二）及（四）項所指文

件，則免除提交，但須在報名表上明確聲明。

三. 報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用
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印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

四. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師須配合教育政

策，並按照課程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職

務包括教學職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser 
entregue, juntamente com os documentos acima indicados, até 
ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de expe-
diente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

4. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 
docentes desenvolvem as actividades pedagógicas, nos termos 
legais, em articulação com as políticas educativas e de acordo 
com o planeamento curricular e o planeamento de desenvol-
vimento da escola, desempenhando funções pedagógicas, não 
pedagógicas e de desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recur-
sos pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas 
para dotar os alunos dos conhecimentos e competências habi-
lidades, bem como incentivar a sua aprendizagem activa e pro-
mover a interacção nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a 
desenvolverem as suas diversas capacidades; adoptar diversas 
formas para avaliar a eficácia da aprendizagem dos alunos e 
apoiar os que apresentam dificuldades; propiciar aos alunos o 
domínio de métodos eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer a avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.
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個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

五. 薪俸及晉階條件

中學教育一級教師職程薪俸點載於第12/2010號法律附件表

一內，並以該教師在原職階相對應的職階為之。

為中學教育一級教師職程晉階的效力，在原職程原有職階

所累積的晉階條件不予計算。

六. 甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——20%；及

（三）履歷分析——30%。

上述各甄選方法不具淘汰性質，該考試採用0至10 0分表

示。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

七. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

七.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

5. Vencimento e condições de progressão

O docente do ensino secundário de nível 1, vence pelo índice 
constante do mapa I, em anexo à Lei n.º 12/2010, correspon-
dente ao escalão de origem.

Para efeitos de progressão na carreira de docentes do ensino 
secundário de nível 1, as condições acumuladas no escalão da 
carreira de origem, que já detêm, não são consideradas.

6. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, pondera-
das da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 50%;

b) Entrevista profissional — 20%; e

c) Análise curricular — 30%.

Nenhuma das alíneas anteriores, do método de selecção, 
aferidas na escala de zero a cem por cento, tem carácter elimi-
natório.

A prova de conhecimentos tem por objectivo avaliar o nível 
de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercí-
cio das funções a desempenhar.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação 
e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências das funções a desempenhar.

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

7. Programa das provas

O programa do concurso abrange as seguintes matérias:

7.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

— Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos; 
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——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第15/2009號法律——領導及主管人員通則的基本規

定；

——第26/2009號行政法規——領導及主管人員通則的補充

規定；

——第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架。

七.二. 與中學教育範疇相關的專業知識，尤其在教育、課

程、教學、學生評核、融合教育及輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定

名單時通知。

八. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

九. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

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

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

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

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente — 
Estrutura orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude; 

— Quadro orientador da organização curricular para a edu-
cação pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário-geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o 
ensino secundário-complementar, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 46/97/M, de 10 de Novembro;

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 
de 1 de Novembro;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local.

7.2 Conhecimentos profissionais na área de ensino secundá-
rio, principalmente, de ensino, currículo, pedagogia, avaliação 
dos alunos, ensino integrado e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos. O local, a data e a hora da realização da prova de 
conhecimentos constarão do aviso referente à lista definitiva 
dos candidatos admitidos.

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
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十. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：中學校長 陳英倫

正選委員：中學教育一級教師 Maria Luísa Castro Ferreira  

  de Mesquita Borges

  中學教育一級教師 黃崢志

候補委員：中學教育一級教師　李潔茵

  中學教育一級教師 鄧志強

按照二零一四年十二月二日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律及第23/2011號行政法規的規定，現通過考核方

式進行入職開考（內部特別開考），以填補教育暨青年局教學人

員組別以編制內任用的幼兒教育及小學教育一級教師（小學）

職程三缺及以編制外合同任用的幼兒教育及小學教育一級教師

（小學）職程兩缺。

一. 方式、期限及有效期

本入職開考（內部特別開考）以考核方式進行。幼兒教育及

小學教育一級教師（小學）職程的開考專為教育暨青年局相對應

任用方式的幼兒教育及小學教育二級教師（小學）職程的教師而

舉行。

投考報名表應自緊接本次開考的通告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期至所指職位被填補後為止。

二. 報考要件

二.一. 投考人

凡符合第12/2010號法律第十三條所規定資格的教育暨青年

局相對應任用方式的幼兒教育及小學教育二級教師（小學）職程

的教師均可報考。

二.二. 應提交的文件

（一）身份證明文件副本（須出示正本作認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本作認證

本）；

（三）經投考人簽署的履歷；

10. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chan Ieng Lon, director da escola secundária.

Vogais efectivos: Maria Luísa Castro Ferreira de Mesquita 
Borges, docente do ensino secundário de nível 1; e 

Wong Chang Chi, docente do ensino secundário de nível 1.

Vogais suplentes: Lei Kit Ian, docente do ensino secundário 
de nível 1; e

Tang Chi Keong, docente do ensino secundário de nível 1.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Dezembro de 2014, 
se encontra aberto o concurso de ingresso (concurso interno 
especial), de prestação de provas, nos termos definidos na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para 
o preenchimento de três lugares da carreira de docente dos 
ensinos infantil e primário de nível 1 (primário), em lugar do 
quadro, e de dois lugares da carreira de docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (primário), em regime do contrato 
além do quadro, do grupo de pessoal docente da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de ingresso (concurso interno espe-
cial), de prestação de provas, para docentes dos ensinos infantil 
e primário de nível 1 (primário), circunscrito aos docentes da 
carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 2 
(primário), do correspondente provimento da DSEJ.

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

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos lu-
gares postos a concurso.

2. Requisitos da candidatura

2.1 Candidatos:

Podem candidatar-se os docentes dos ensinos infantil e pri-
mário de nível 2 (primário), do correspondente provimento da 
DSEJ, que reúnam as qualificações estipuladas no artigo 13.º 
da Lei n.º 12/2010.

2.2 Documentos que a devem acompanhar:

 1) Cópia do documento de identificação (deve ser exibido o 
original ou devidamente autenticado);

2)  Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas e da formação pedagógica (deve ser exibido o original 
ou devidamente autenticado);

 3) Nota curricular devidamente assinada pelo candidato; e
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（四）由所屬部門發出的個人資料紀錄，其內尤須載明投考

人曾任職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、

擔任公職的年資，以及參加開考所需的工作表現評核。

如相關的個人檔案已存有第（一）、（二）及（四）項所指文

件，則免除提交，但須在報名表上明確聲明。

三. 報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

四. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師須配合教育政

策，並按照課程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職

務包括教學職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

 4) 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 vín-
culo, a antiguidade na categoria e na função pública e a avalia-
ção do desempenho relevante para apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos do-
cumentos referidos nas alíneas 1), 2) e 4), se os mesmos se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado expressamente tal facto na ficha de ins-
crição.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, em impresso de modelo aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser 
entregue, pessoalmente, juntamente com os documentos aci-
ma indicados, até ao termo do prazo fixado e durante as horas 
normais de expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau.

4. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 
docentes desenvolvem as actividades pedagógicas, nos termos 
legais, em articulação com as políticas educativas e de acordo 
com o planeamento curricular e o planeamento de desenvol-
vimento da escola, desempenhando funções pedagógicas, não 
pedagógicas e de desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recur-
sos pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas 
para dotar os alunos dos conhecimentos e competências habi-
lidades, bem como incentivar a sua aprendizagem activa e pro-
mover a interacção nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a 
desenvolverem as suas diversas capacidades; adoptar diversas 
formas para avaliar a eficácia da aprendizagem dos alunos e 
apoiar os que apresentam dificuldades; propiciar aos alunos o 
domínio de métodos eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos de avaliação dos alunos; recorrer a avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
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評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

五. 薪俸及晉階條件

幼兒教育及小學教育一級教師（小學）職程薪俸點載於第

12/2010號法律附件表四內，並以該教師在原職階相對應的職階

為之。

為幼兒教育及小學教育一級教師（小學）職程晉階的效力，

在原職程原有職階所累積的晉階條件不予計算。

六. 甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——20%；及

（三）履歷分析——30%。

上述各甄選方法不具淘汰性質，該考試採用0至10 0分表

示。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

5. Vencimento e condições de progressão

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (pri-
mário), vence pelo índice constante do mapa IV, em anexo à 
Lei n.º 12/2010, correspondente ao escalão de origem.

Para efeitos de progressão na carreira de docentes dos ensi-
nos infantil e primário de nível 1 (primário), as condições acu-
muladas no escalão da carreira de origem, que já detêm, não 
são consideradas.

6. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, pondera-
das da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 50%;

b) Entrevista profissional — 20%; e

c) Análise curricular — 30%.

Nenhuma das alíneas anteriores, do método de selecção, 
aferidas na escala de zero a cem por cento, tem carácter elimi-
natório.

A prova de conhecimentos tem por objectivo avaliar o nível 
de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercí-
cio das funções a desempenhar.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação 
e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências das funções a desempenhar.

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

考試範圍將包括以下內容：

七.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第15/2009號法律——領導及主管人員通則的基本規

定；

——第26/2009號行政法規——領導及主管人員通則的補充

規定；

——第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架。

7. Programa das provas

O programa do concurso abrange as seguintes matérias:

7.1 Conhecimento da legislação:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

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

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

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente — 
Estrutura orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude; 

— Quadro orientador da organização curricular para a edu-
cação pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário-geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o 
ensino secundário-complementar, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 46/97/M, de 10 de Novembro;

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 
de 1 de Novembro;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local.
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七.二. 與小學教育範疇相關的專業知識，尤其在教育、課

程、教學、學生評核、融合教育及輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定

名單時通知。

八. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

九. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立小學校長 何艷華

正選委員：公立小學校長 葉惠瑜

  公立小學副校長 馮素慧

候補委員：幼兒教育及小學教育一級教師（小學） 歐陽淑婷

  幼兒教育及小學教育一級教師（小學） 鄺德妍

按照二零一四年十二月二日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律及第23/2011號行政法規的規定，現通過考核方

式進行入職開考（內部特別開考），以填補教育暨青年局教學人

員組別以編制內任用的幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）

職程兩缺及以編制外合同任用的幼兒教育及小學教育一級教師

（幼兒）職程兩缺。

一. 方式、期限及有效期

本入職開考（內部特別開考）以考核方式進行。幼兒教育及

小學教育一級教師（幼兒）職程的開考專為教育暨青年局相對應

任用方式的幼兒教育及小學教育二級教師（幼兒）職程的教師而

舉行。

投考報名表應自緊接本次開考的通告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

7.2 Conhecimentos profissionais na área de ensino primário, 
principalmente, de ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos, ensino integrado e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utlização de aparelhos 
electrónicos. O local, a data e a hora da realização da prova de 
conhecimentos constarão do aviso referente à lista definitiva 
dos candidatos admitidos.

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ho Im Wa, directora de estabelecimento oficial 
de ensino primário.

Vogais efectivas: Ip Wai U, directora de estabelecimento ofi-
cial de ensino primário; e

Fong Sou Wai, subdirectora de estabelecimento oficial de 
ensino primário.                

Vogais suplentes: Au Yeung Shuk Ting Janet, docente dos 
ensinos infantil e primário de nível 1 (primário); e

Kong Tak In, docente dos ensinos infantil e primário de ní-
vel 1 (primário).

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Dezembro de 2014, 
se encontra aberto o concurso de ingresso (concurso interno 
especial), de prestação de provas, nos termos definidos na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para 
o preenchimento de dois lugares da carreira de docente dos 
ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil), em lugar do 
quadro, e de dois lugares da carreira de docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (infantil), em regime do contrato 
além do quadro, do grupo de pessoal docente da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de ingresso (concurso interno espe-
cial), de prestação de provas, para docentes dos ensinos infan-
til e primário de nível 1 (infantil), circunscrito aos docentes da 
carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 2 
(infantil), do correspondente provimento da DSEJ.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.
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本開考的有效期至所指職位被填補後為止。

二. 報考要件

二.一. 投考人

凡符合第12/2010號法律第十三條所規定資格的教育暨青年

局相對應任用方式的幼兒教育及小學教育二級教師（幼兒）職程

的教師均可報考。

二.二. 應提交的文件

（一） 身份證明文件副本（須出示正本作認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本作認證

本）；

（三）經投考人簽署的履歷；

（四）由所屬部門發出的個人資料紀錄，其內尤須載明投考

人曾任職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、

擔任公職的年資，以及參加開考所需的工作表現評核。

如相關的個人檔案已存有第（一）、（二）及（四）項所指文

件，則免除提交，但須在報名表上明確聲明。

三. 報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

四. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師須配合教育政

策，並按照課程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職

務包括教學職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos lu-
gares postos a concurso.

2. Requisitos da candidatura

2.1 Candidatos:

Podem candidatar-se os docentes dos ensinos infantil e pri-
mário de nível 2 (infantil), do correspondente provimento da 
DSEJ, que reúnam as qualificações estipuladas no artigo 13.º 
da Lei n.º 12/2010.

2.2 Documentos que a devem acompanhar:

1) Cópia do documento de identificação (deve ser exibido o 
original ou devidamente autenticado);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas e da formação pedagógica (deve ser exibido o original 
ou devidamente autenticado);

3) Nota curricular devidamente assinada pelo candidato; e

4) 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 vín-
culo, a antiguidade na categoria e na função pública e a avalia-
ção do desempenho relevante para apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos do-
cumentos referidos nas alíneas 1), 2) e 4), se os mesmos se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado expressamente tal facto na ficha de ins-
crição.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, em impresso de modelo aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser 
entregue, pessoalmente, juntamente com os documentos aci-
ma indicados, até ao termo do prazo fixado e durante as horas 
normais de expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau.

4. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 
docentes desenvolvem as actividades pedagógicas, nos termos 
legais, em articulação com as políticas educativas e de acordo 
com o planeamento curricular e o planeamento de desenvol-
vimento da escola, desempenhado funções pedagógicas, não 
pedagógicas e de desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;
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——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

五. 薪俸及晉階條件

幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）職程薪俸點載於第

12/2010號法律附件表四內，並以該教師在原職階相對應的職階

為之。

為幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）職程晉階的效力，

在原職程原有職階所累積的晉階條件不予計算。

六. 甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recur-
sos pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas 
para dotar os alunos dos conhecimentos e competências habi-
lidades, bem como incentivar a sua aprendizagem activa e pro-
mover a interacção nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a 
desenvolverem as suas diversas capacidades; adoptar diversas 
formas para avaliar a eficácia da aprendizagem dos alunos e 
apoiar os que apresentam dificuldades; propiciar aos alunos o 
domínio de métodos eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos de avaliação dos alunos; recorrer a avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

5. Vencimento e condições de progressão

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil), 
vence pelo índice constante do mapa IV, em anexo à Lei 
n.º 12/2010, correspondente ao escalão de origem.

Para efeitos de progressão na carreira de docentes dos ensi-
nos infantil e primário de nível 1 (infantil), as condições acu-
muladas no escalão da carreira de origem, que já detêm, não 
são consideradas.

6. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, pondera-
das da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 50%;
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（二）專業面試——20%；及

（三）履歷分析——30%。

上述各甄選方法不具淘汰性質，該考試採用0至10 0分表

示。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

七. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

七.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第8/2006號法律——公務人員公積金制度；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第15/2009號法律——領導及主管人員通則的基本規

定；

——第26/2009號行政法規——領導及主管人員通則的補充

規定；

——第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

b) Entrevista profissional — 20%; e

c) Análise curricular — 30%.

Nenhuma das alíneas anteriores, do método de selecção, 
aferidas na escala de zero a cem por cento, tem carácter elimi-
natório.

A prova de conhecimentos tem por objectivo avaliar o nível 
de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercí-
cio das funções a desempenhar.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação 
e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências das funções a desempenhar.

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

7. Programa das provas

O programa do concurso abrange as seguintes matérias:

7.1 Conhecimento da legislação:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

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

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

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente — 
Estrutura orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude; 

— Quadro orientador da organização curricular para a edu-
cação pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário-geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;
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——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架。

七.二 . 與幼兒教育範疇相關的專業知識，尤其在教育、課

程、教學、學生評核、融合教育及輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定

名單時通知。

八. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

九. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立學前教育學校校長 梁顯娟

正選委員：公立小學副校長 何淑芬

  公立小學副校長 陳小儀

候補委員：幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒） 譚加靈

  幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒） 朱珊珊

二零一四年十二月十六日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $27,820.00）

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário-complementar, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 46/97/M, de 10 de Novembro;

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 
de 1 de Novembro;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local.

7.2 Conhecimentos profissionais na área de ensino infantil, 
principalmente, de ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos, ensino integrado e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos. O local, a data e a hora da realização da prova de 
conhecimentos constarão do aviso referente à lista definitiva 
dos candidatos admitidos.

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Ave-
nida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Leong Hin Kun, directora de estabelecimento 
oficial de educação pré-escolar.

Vogais efectivas: Ho Soc Fan, subdirectora de estabelecimen-
to oficial de ensino primário; e

Chan Sio I, subdirectora de estabelecimento oficial de ensino 
primário.

Vogais suplentes: Tam Ka Leng, docente dos ensinos infantil 
e primário de nível 1 (infantil); e

Chu San San, docente dos ensinos infantil e primário de ní-
vel 1 (infantil).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 16 de 
Dezembro de 2014.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 27 820,00)
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旅 遊 局

公 告

旅遊局宣佈，根據社會文化司司長於二零一四年十二月五日

作出的批示，現為“提供澳門旅遊業發展總體規劃服務”進行公

開招標。

在本公告刊登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈十二樓旅遊局接待處櫃檯查閱

有關招標方案和承投規則，及繳付澳門幣伍佰元正（$500.00）索

取副本。

如有任何查詢，可於本公告刊登之日起至截標日期十天前，

登入旅遊局網頁（http://industry.macautourism.gov.mo）提交

有關問題，相關答案亦會透過該網頁公佈。

招標價格上限為澳門幣貳仟萬元（$20,000,000.00）。

評標標準及其所佔之比重如下：

——對規劃服務工作內容的認識（35%）；

——規劃方法及各階段工作計劃（20%）；

——價格（15%）；

——經驗（30%）。

投標人須在二零一五年三月二日下午五時四十五分截標日期

前，於辦公時間內將以中文、葡文或英文撰寫的投標書交予澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈十二樓旅遊局接待處櫃檯，並

須繳交澳門幣肆拾萬元整（$400,000.00）的臨時保證金。臨時

保證金之遞交方式得1）透過大西洋銀行並註明收款人為“旅遊

基金”的現金方式存入；2）銀行擔保；3）以現金、本票或保付支

票方式向旅遊局繳交，本票或保付支票抬頭須註明收款人為“旅

遊基金”；或4）電匯至旅遊基金在大西洋銀行開立的帳戶內，帳

戶編號：8003911119。

開標儀式將於二零一五年三月三日上午十時在位於澳門宋

玉生廣場335-341號獲多利大廈十四樓旅遊局演講廳內舉行。

倘因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定的截標日

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncios

A Direcção dos Serviços de Turismo faz público que, de 
acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Dezembro de 2014, se en-
contra aberto o concurso público para «Prestação de serviços 
do plano geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo 
de Macau».

O programa do concurso e o caderno de encargos encontram-
-se disponíveis, para efeitos de consulta no Balcão de Atendi-
mento da Direcção dos Serviços de Turismo, no Edifício «Hot 
Line», Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 12.º 
andar, Macau, a partir da data de publicação do presente aviso, 
dentro do horário normal de expediente, e as respectivas cópias 
poderão ser levantadas mediante o pagamento de $ 500,00 (qui-
nhentas patacas).

Para quaisquer esclarecimentos, a partir da data da publica-
ção do aviso e até dez (10) dias antes do termo do prazo para 
a entrega das propostas, os interessados podem apresentar as 
suas questões, na página electrónica da Direcção dos Serviços 
de Turismo (http://industry.macautourism.gov.mo), sendo as 
respostas, também, dadas nesta mesma página electrónica.

O limite máximo do valor do concurso é de $ 20 000 000,00 (vinte 
milhões de patacas).

Os critérios de apreciação das propostas e os respectivos fac-
tores de ponderação são os seguintes:

— Conhecimento do conteúdo de prestação de serviços do 
plano (35%);

— Método do plano e programa de trabalho das diferentes 
fases (20%);

— Preço (15%);

— Experiência (30%).  

Os concorrentes devem entregar as suas propostas redi-
gidas em chinês, português ou inglês no Balcão de Atendi-
mento da DST, no Edifício «Hot Line», Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, 12.º andar, Macau, dentro do 
horário normal de expediente, cujo prazo de entrega é até às 
17,45 horas do dia 2 de Março de 2015. Devem, ainda, os con-
correntes prestar uma caução provisória, no valor de $ 400 000,00 
(quatrocentas mil patacas). A forma de pagamento dessa cau-
ção provisória pode ser: 1) mediante depósito bancário à or-
dem do Fundo de Turismo, no Banco Nacional Ultramarino; 
2) garantia bancária; 3) depósito entregue nesta Direcção dos 
Serviços de Turismo em numerário, em ordem de caixa ou em 
cheque visado, emitidos à ordem do Fundo de Turismo; ou 4) 
por transferência bancária para a conta do Fundo de Turismo, no 
Banco Nacional Ultramarino de Macau (conta n.º 8003911119).

O acto público do concurso realizar-se-á no Auditório da 
Direcção dos Serviços de Turismo, no Edifício «Hot Line», 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 14.º andar, Ma-
cau, pelas 10,00 horas do dia 3 de Março de 2015. 

Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços por 
causa de tempestade ou força maior, o termo do prazo de en-
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trega das propostas, a data e a hora de abertura das propostas 
serão adiadas para o primeiro dia útil, imediatamente seguinte, 
à mesma hora.

Os representantes legais dos  concorrentes deverão estar 
presentes no acto público do concurso para efeitos de apresen-
tação de eventuais reclamações e/ou para esclarecimento de 
eventuais dúvidas dos documentos apresentados ao concurso, 
nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 18 de Dezembro de 
2014.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes. 

(Custo desta publicação $ 2 753,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da no quadro de informação da Direcção dos Serviços de Tu-
rismo, sito na Alameda Dr. Carlos d'Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electró-
nica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, provido em regime de contrato além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 48, II Série, de 26 de Novembro de 2014.

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

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Dezembro de 
2014.

A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai. 

(Custo desta publicação $ 817,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de in-
formática, da carreira de técnico, em regime de contrato além 
do quadro do pessoal do Instituto do Desporto, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 20, II Série, de 14 de Maio de 2014: 

Candidatos aprovados:

Lugar   Nome Pontuação
 final

1.º Yung Ka Wang ....................................................72,43 

2.º Lao Kim Meng ....................................................68,90 

期、開標日期及時間順延至緊接的第一個工作日。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投標人之

法定代表應出席開標儀式，以便提出聲明異議及/或為投標所遞

交之文件出現的疑問作出解答。

二零一四年十二月十八日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $2,753.00）

為旅遊局以編制外合同任用的高級技術員職程第一職階一

等高級技術員一缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考，開考公告經於二零一四年十一月二十六日第四十八期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規

第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋

玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁 

（http://industry.macautourism.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一四年十二月二十六日於旅遊局

代局長 謝慶茜

（是項刊登費用為 $817.00）

體 育 發 展 局

名 單

體育發展局以編制外合同制度填補技術員職程第一職階二

等技術員（資訊範疇）兩缺，經於二零一四年五月十四日第二十期

《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。現公佈最後成績名單如下：

合格應考人：

名次 姓名 總成績

1.º 容家宏 ................................................................... 72.43

2.º 劉儉明 ................................................................... 68.90
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Lugar   Nome Pontuação
 final

3.º Lai Ka Leong ......................................................67,43 

4.º Cheong Chak Wai ..............................................66,87 

5.º Ieong U Wai ........................................................65,00 

6.º Leung, Kwok Ching Jackie ...............................63,60 

7.º Pun Chi Wai ........................................................63,43 

8.º Ho Kam Wa .........................................................62,73 

9.º Hoi Kim Wai .......................................................62,70 

10.º Ng Hon Keong ....................................................61,63 

11.º Lei Ieng Wai ........................................................58,93 

12.º Ng Chi Chong .....................................................57,93 

13.º Chu Io Man .........................................................55,03 

Observações:

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 35 
candidatos;

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 4 
candidatos.

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

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova de conhecimentos: 18 candidatos.

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Dezembro de 2014).

Instituto do Desporto, aos 2 de Dezembro de 2014.

O Júri:

Presidente: Luís Leong.  

Vogais efectivos: Chiang Man Ieng; e

Ma Chi Chong.

(Custo desta publicação $ 2 554,00)

Anúncio

Avisam-se os candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de três 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de gestão de 
instalações desportivas, da carreira de técnico, em regime de 

名次 姓名 總成績

3.º 黎家樑 ................................................................... 67.43

4.º 張澤偉 ................................................................... 66.87

5.º 楊汝威 ................................................................... 65.00

6.º 梁國鉦 ................................................................... 63.60

7.º 潘志偉 ................................................................... 63.43

8.º 何錦華 ................................................................... 62.73

9.º 許劍偉 ................................................................... 62.70

10.º 伍漢強 ................................................................... 61.63

11.º 李英偉 ................................................................... 58.93

12.º 吳志忠 ................................................................... 57.93

13.º 朱耀文 ................................................................... 55.03

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試被淘汰之投考人：35名；

——因缺席專業面試被淘汰之投考人：4名。

b）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰之投考人：18名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單於《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內向

許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一四年十二月五日批示確認）

二零一四年十二月二日於體育發展局

典試委員會：

主席：梁建忠

正選委員：鄭敏盈

  馬子聰

（是項刊登費用為 $2,554.00）

公  告

按照刊登於二零一四年五月十四日第二十期《澳門特別行政

區公報》第二組內的通告，本局以考核方式進行普通對外入職開
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contrato além do quadro de pessoal do Instituto do Desporto, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 14 de Maio 
de 2014.

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

Instituto do Desporto, aos 30 de Dezembro de 2014.

O Presidente do Instituto, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 953,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior dos trabalhadores contratados além 
do quadro do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, cujo 
anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, de 12 
de Novembro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Hoi Tong Mui .......................................................................81,44

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Dezembro de 2014).

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 4 de Dezembro 
de 2014.

O Júri do concurso:

Presidente: Chan Ka Hou, chefe funcional do Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior.

Vogal efectiva: Lai Vai Meng, técnica superior principal do 
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior.

Vogal suplente: Li Jinrong, técnica superior principal da Po-
lícia Judiciária.

(Custo desta publicação $ 1 430,00)

考，以編制外合同制度填補技術員職程第一職階二等技術員（體

育設施管理範疇）三缺。

根據第23/2011號行政法規第二十七條第二款的規定，應考

人知識考試成績名單張貼在澳門羅理基博士大馬路綜藝館第一

座四字樓體育發展局行政財政處，並於本局網頁內公佈。

二零一四年十二月三十日於體育發展局

局長 戴祖義

（是項刊登費用為 $953,00）

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

名 單

高等教育輔助辦公室為填補編制外合同人員高級技術員職

程第一職階一等高級技術員一缺，經於二零一四年十一月十二日

第四十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有

限制的方式進行普通晉級開考的公告。現公佈最後成績名單如

下：

合格准考人： 分

許冬梅 ............................................................................. 81.44

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個工

作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一四年十二月十日的批示認可）

二零一四年十二月四日於高等教育輔助辦公室

典試委員會：

主席：高等教育輔助辦公室職務主管 陳家豪

正選委員：高等教育輔助辦公室首席高級技術員 黎慧明

候補委員：司法警察局首席高級技術員 李金榮

（是項刊登費用為 $1,430.00）
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/021/2014)

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Se-
nhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de 
Dezembro de 2014, se encontra aberto o concurso público para 
o fornecimento e instalação de equipamentos audiovisuais para 
as salas de aulas, as salas de reuniões, os auditórios, os labora-
tórios e as salas de informática da Universidade de Macau, que 
entrarão em funcionamento no ano lectivo de 2015/2016.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de $100,00 (cem patacas) por exemplar, encontram-
-se à disposição dos interessados, a partir do dia 7 de Janeiro 
de 2015, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 1012, 
1.º andar do Edifício Administrativo, N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento e 
inspeccionarem o local. A sessão de esclarecimento decorrerá 
às 10,00 horas do dia 12 de Janeiro de 2015, na Sala G078, rés-
-do-chão do Edifício Anthony Lau, E4, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, sendo 
a inspecção do local efectuada no mesmo dia, após a sessão de 
esclarecimento.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 28 de Janeiro de 2015. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de $144 000,00 (cento e 
quarenta e quatro mil patacas) feita em numerário ou mediante 
ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução a favor 
da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
29 de Janeiro de 2015, na Sala 1011, 1.º andar do Edifício Ad-
ministrativo, N6, na Universidade de Macau, Avenida da Uni-
versidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 29 de Dezembro de 2014.

O Vice-Reitor, Lai Iat Long (no exercício de poderes dele-
gados pelo Reitor da Universidade de Macau, através do aviso 
da Universidade de Macau, publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 
de Janeiro de 2010). 

(Custo desta publicação $ 1 873,00)

Avisos

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regi-
me Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei 
n.º 1/2006, e na alínea 4) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Execu-
tiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de Macau, na 

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/021/2014）

根據社會文化司司長於二零一四年十二月十日作出之批示，

為澳門大學於2015/2016學年啟用之課室、會議室、演講室、實驗

室及電腦室供應及安裝影音設備進行公開招標。

有意競投者可從二零一五年一月七日起，於辦公日上午九時

至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往中國澳門氹仔

大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1012室採購處，取得《招

標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會及實地視察。講解會將安排於二零一五年一月十二日

上午十時正在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，E4劉少榮樓

地面層，G078室舉行，而實地視察亦將安排於當天在講解會後

進行。

截止遞交投標書日期為二零一五年一月二十八日下午五時

三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本

大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣壹拾肆萬肆仟元正

（$144,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」

之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一五年一月二十九日上午十時正，在中國澳

門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1011室舉行。

二零一四年十二月二十九日於澳門大學

副校長 黎日隆（行使澳門大學校長授予的權力，該授權刊

登於二零一零年一月十三日第二期《澳門特別行政區公報》第二

組中的澳門大學公告內）

（是項刊登費用為 $1,873.00）

通 告

澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳門

大學法律制度》第七條第一款的規定，及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（四）項的規定，於
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二零一三年十二月十一日第二次會議及於二零一四年十一月十九

日第二次會議決議將人文學院轄下“中文系”的名稱更改為“中

國語言文學系”。自二零一五年一月五日起就以“中文系”的提

述，均視為“中國語言文學系”的提述。

二零一四年十二月二十六日於澳門大學

校長 趙偉

（是項刊登費用為 $783.00）

根據《行政程序法典》第三十七條的規定以及二月二十八日

第15/94/M號法令第二十五條第一款a）項的規定，澳門大學校長

決定：

一、將主持人文學院、工商管理學院、健康科學學院之博士

論文答辯典試委員會的權力授予副校長倪明選教授或其代任

人。

二、將主持社會科學學院、科技學院之博士論文答辯典試委

員會的權力授予副校長馬許願教授或其代任人。

三、將主持教育學院、法學院、中華醫藥研究院之博士論文

答辯典試委員會的權力授予副校長程海東教授或其代任人。

四、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

五、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的學

院院長。

六、由二零一五年一月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為均被

追認。

二零一四年十二月二十九日於澳門大學

校長 趙偉

（是項刊登費用為 $1,294.00）

郵 政 局

公 告

郵政局為填補個人勞動合同人員技術工人職程物流範疇第

一職階技術工人三缺，經二零一四年十月二十二日第四十三期

sua 2.ª sessão realizada no dia 11 de Dezembro de 2013 e na 
sua 2.ª sessão realizada no dia 19 de Novembro de 2014, delibe-
rou o seguinte:

O «Departamento de Chinês», subordinado à Faculdade de 
Letras, passa a designar-se «Departamento de Língua e Litera-
tura Chinesas». A partir de 5 de Janeiro de 2015, todas as refe-
rências ao «Departamento de Chinês» são consideradas como 
feitas ao «Departamento de Língua e Literatura Chinesas».  

Universidade de Macau, aos 26 de Dezembro de 2014.

O Reitor, Zhao, Wei.

(Custo desta publicação $ 783,00)

De acordo com o artigo 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo e a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Decre-
to-Lei n.º 15/94/M, de 28 de Fevereiro, o reitor da Universida-
de de Macau decidiu:

1. Delegar no vice-reitor, Professor Doutor Lionel Ming-shuan 
Ni, ou no seu substituto, os poderes para presidir aos júris de 
doutoramento da Faculdade de Letras, da Faculdade de Gestão de 
Empresas e da Faculdade de Ciências da Saúde.

2. Delegar no vice-reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Sil-
va Martins, ou no seu substituto, os poderes para presidir aos 
júris de doutoramento da Faculdade de Ciências Sociais e da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia.

3. Delegar no vice-reitor, Professor Doutor Haydn Hai-dung 
Chen, ou no seu substituto, os poderes para presidir aos júris 
de doutoramento da Faculdade de Ciências da Educação, da 
Faculdade de Direito e do Instituto de Ciências Médicas 
Chinesas.

4. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação do delegante.

5. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados nos directores de faculdade sob a supervisão dos ora 
delegados.

6. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de Ja-
neiro de 2015 e a data da publicação do presente aviso no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 29 de Dezembro de 2014.

O Reitor, Zhao Wei.

(Custo desta publicação $ 1 294,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncios

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Re-
crutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 
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《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》第十九條第二款之規定公佈，投考人確定

名單已張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓，並上載到郵

政局網頁。

二零一四年十二月二十九日於郵政局

代局長 梁祝艷（副局長）

（是項刊登費用為 $1,056.00）

郵政局為填補個人勞動合同人員技術稽查職程第一職階二

等技術稽查兩缺，經二零一四年十月二十二日第四十三期《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》第十九條第二款之規定公佈，投考人確定名單已

張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓，並上載到郵政局網

頁。

二零一四年十二月三十日於郵政局

代局長 梁祝艷（副局長）

（是項刊登費用為 $885.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

名 單

地球物理暨氣象局為填補編制外合同人員技術員職程之第

一職階二等技術員（物理範疇）兩缺，經於二零一四年八月六日

第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行

普通對外入職開考的通告。現公佈最後成績名單如下：

trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada, para 
consulta, no 2.º andar do edifício-sede da Direcção dos Servi-
ços de Correios, sito no Largo do Senado, em Macau, e dispo-
nível no website desta Direcção dos Serviços, a lista definitiva 
dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de três lugares de 
operário qualificado, 1.º escalão, área de logística, da carreira 
de operário qualificado dos trabalhadores em regime de con-
trato individual de trabalho da DSC, cujo aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 43, II Série, de 22 de Outubro de 2014.

Direcção dos Serviços de Correios, aos 29 de Dezembro de 
2014.

A Directora dos Serviços, substituta, Rosa Leong, subdirec-
tora.

(Custo desta publicação $ 1 056,00)

Torna-se público que, ao abrigo do disposto 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, para consulta, no 2.º 
andar do edifício-sede da Direcção dos Serviços de Correios, 
sito no Largo do Senado, em Macau, e disponível no website 
desta Direcção dos Serviços, a lista definitiva dos candidatos 
ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de pro-
vas, para o preenchimento de dois lugares de fiscal técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de fiscal técnico dos trabalhadores 
em regime de contrato individual de trabalho da DSC, cujo 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 22 de 
Outubro de 2014.

Direcção dos Serviços de Correios, aos 30 de Dezembro de 
2014.

A Directora dos Serviços, substituta, Rosa Leong, subdirec-
tora.

(Custo desta publicação $ 885,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
física, da carreira de técnico, em regime de contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 6 de Agosto 
de 2014:
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合格投考人：

名次   姓名 最後成績

1.º 林智偉 ..................................................................80.0

2.º 曹志軍 ..................................................................79.0

3.º 許祖達 ..................................................................66.8

4.º 梅鴻基 ..................................................................66.6

5.º 黃承謙 ..................................................................65.3

6.º 黃文智 ..................................................................63.3

7.º 譚鎮東 ..................................................................62.5

8.º 姚語剛 ..................................................................56.8

9.º 吳紹傑 ..................................................................55.6

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十五條第三款的規定：

因知識考試得分低於五十分被淘汰之投考人：四名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十三條第九款的規定：

因缺席知識考試而被除名之投考人：一名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第二款的規定，應考人可自本名單公佈之日起

計算十個工作日內提起上訴。

（經二零一四年十二月二十九日運輸工務司司長的批示確認）

二零一四年十二月十七日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：副局長 梁嘉靜

正選委員：氣象處處長 鄧耀民

候補委員：二等氣象高級技術員 譚振威

（是項刊登費用為 $2,316.00）

房 屋 局

公 告

﹝151/2014﹞

1. 判給實體：運輸工務司司長。

Candidatos aprovados:

Lugar      Nome Pontuação
 final

1.º Lam Chi Wai .......................................................... 80,0

2.º Chou Chi Kuan ...................................................... 79,0

3.º Hoi Chou Tat ......................................................... 66,8

4.º Mui Hong Kei ........................................................ 66,6

5.º Wong Shing Him ................................................... 65,3

6.º Wong Man Chi  ...................................................... 63,3

7.º Tam Chan Tong ..................................................... 62,5

8.º Io U Kong ............................................................... 56,8

9.º Ng Sio Kit ............................................................... 55,6

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

Excluídos por terem obtidos classificação inferior a 50 valo-
res na prova de conhecimentos: quatro candidatos.

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

Excluído por ter faltado à prova de conhecimentos: um can-
didato.

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», os 
candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo 
de dez dias úteis, contados da data da sua publicação. 

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

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Dezembro de 2014).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 17 
de Dezembro de 2014.

O Júri:

Presidente: Leong Ka Cheng, subdirectora.

Vogal efectivo: Tang Siu Man, chefe da Divisão de Meteoro-
logia.

Vogal suplente: Tam Chan Vai, meteorologista de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 2 316,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

﹝151/2014﹞

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas.
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2. 招標實體：房屋局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 招標名稱：為筷子基社屋——快達樓提供樓宇管理服

務。

5. 標的：本招標旨在為筷子基社屋——快達樓提供樓宇管

理服務，尤其清潔、看守、樓宇共同部分及集體設備的維修保

養服務，該服務為期14個月（預計由二零一五年五月一日至二零

一六年六月三十日，樓宇管理合同的確實生效日期由房屋局提前

15日以書面通知）。

6. 投標人之一般條件：在商業及動產登記及業務範圍全部

或部分為物業管理服務的公司，且依法未被禁止從事相關業務，

均可參與本招標。

7. 索取招標方案及卷宗：於辦公時間內到澳門青洲沙梨頭

北巷102號房屋局接待處查閱及索取有關招標案卷，如欲索取上

述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本費用$200.00（澳

門幣貳佰元整）或透過房屋局網頁（http://www.ihm.gov.mo）內

免費下載。

8. 現場考察及解釋會：現場考察於二零一五年一月二十日上

午十時三十分進行，有意投標人應於上述時間到達澳門青洲沙

梨頭北巷102號房屋局集合，並由房屋局人員帶領考察。有意投

標人須於二零一五年一月十五日前的辦公時間內親臨房屋局接

待處或致電28594875進行預約出席現場考察之登記。

解釋會於二零一五年一月二十日下午三時三十分在澳門青洲

沙梨頭北巷102號房屋局舉行。有意投標人須於二零一五年一月

十九日前的辦公時間內親臨房屋局接待處或致電28594875進行

預約出席解釋會之登記。

9. 臨時擔保：金額為$52,600.00（澳門幣伍萬貳仟陸佰元

整），以法定銀行擔保之提交方式或以現金透過澳門中國銀行

存款至房屋局的帳戶中。

10. 交標地點、日期及時間：投標書以本公告公佈之日起於辦

公時間內遞交澳門青洲沙梨頭北巷102號房屋局，截標日期為二零

一五年三月二日下午五時正。

11. 開標日期、時間及地點：二零一五年三月三日上午十時正

在澳門青洲沙梨頭北巷102號房屋局舉行。

2. Entidade que põe a obra a concurso: Instituto de Habita-
ção (IH).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Designação do concurso: Habitação Social de Fai Chi Kei 
— Edifício Fai Tat, prestação de serviços de administração de 
edifício. 

5. Objectivo: concurso para a prestação de serviços de ad-
ministração de edifício, nomeadamente serviços de limpeza, 
guarda, reparação e conservação das partes comuns de edifício 
e equipamentos colectivos, à Habitação Social de Fai Chi Kei 
— Edifício Fai Tat, por um período de 14 meses (prevendo-se 
a partir de 1 de Maio de 2015 a 30 de Junho de 2016, a data da 
entrada em vigor do contrato de administração de edifício será 
informado, por escrito, pelo IH, com 15 dias de antecedência).

6. Requisitos gerais do concorrente: podem concorrer ao 
presente concurso as empresas que se encontrem registadas na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, cujo 
âmbito das actividades, total ou parcial, inclui a prestação dos 
serviços de administração de propriedades, e não foram proibí-
das, nos termos da lei, a exercer as actividades relacionadas. 

7. Obtenção do programa e processo do concurso: podem 
consultar ou obter o respectivo processo do concurso na recep-
ção do IH, sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Ver-
de, Macau, durante as horas de expediente. A obtenção da foto-
cópia dos documentos acima referidos é mediante o pagamento 
da importância de $ 200,00 (duzentas patacas), em numerário, 
para os custos das fotocópias ou podem proceder ao download 
gratuito na página electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).

8. Visita ao local e sessão de esclarecimento: a visita ao 
local será feita no dia 20 de Janeiro de 2015, às 10,30 horas. 
Os concorrentes devem chegar ao IH, sito na Travessa Norte 
do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau, na hora e data acima 
mencionadas e serão guiados pelos trabalhadores do IH. Os 
concorrentes interessados devem dirigir-se à recepção do IH 
ou através do telefone n.º 2859 4875, nas horas de expediente, 
para proceder à marcação prévia da visita ao local, antes do 
dia 15 de Janeiro de 2015. A sessão de esclarecimento terá 
lugar às 15,30 horas do dia 20 de Janeiro de 2015, no IH, sito 
na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau. Os 
concorrentes interessados devem dirigir-se à recepção do IH 
ou através do telefone n.º 2859 4875, nas horas de expediente, 
para proceder à inscrição prévia da participação da sessão de 
esclarecimento, antes do dia 19 de Janeiro de 2015.

9. Caução provisória: o montante é de $ 52 600 (cinquenta 
e duas mil e seiscentas patacas). A caução provisória pode ser 
prestada por garantia bancária legal ou por depósito em nume-
rário através da conta em nome do IH, na sucursal do Banco 
da China em Macau.

10. Local, data e hora para entrega das propostas: as pro-
postas devem ser entregues a partir da data da publicação do 
presente anúncio até às 17,00 horas do dia 2 de Março de 2015, 
no IH, sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, 
Macau, nas horas de expediente.

11. Local, data e hora do acto público do concurso: IH, sito 
na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau, às 
10,00 horas do dia 3 de Março de 2015.
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12. 判給標準：

——價格：50%；

——經驗（包括整體管理及樓宇系統保養等既有設備之操

作、執行對此目的有需要之工作、供應及服務以及在有關競投提

供服務方面之經驗）：10%；

——管理服務計劃（包括樓宇之進出管制、監察和保安巡

邏、清潔、系統保養以及對提供服務之人力資源、設備及物料）：

40%。

13. 其他事項：有關投標申請之細節及注意事項等，詳列

於招標案卷內，而有關是次招標之最新訊息會於房屋局網頁

（http://www.ihm.gov.mo）內公佈。

二零一四年十二月二十九日於房屋局

代局長 楊錦華

（是項刊登費用為 $3,366.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

為填補建設發展辦公室編制外合同人員高級技術員組別第

一職階首席高級技術員（土木工程範疇）一缺，經於二零一四年

十二月十日第五十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，

以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011

號行政法規第十八條第三款的規定，准考人臨時名單張貼於羅

理基博士大馬路南光大廈十樓本辦公室收件處告示板以供查

閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一四年十二月三十日於建設發展辦公室

代主任 周惠民

（是項刊登費用為 $1,022.00）

建設發展辦公室為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》規定，以審查文件及有限制方式，為建設發

12. Critérios de adjudicação:

— Preço: 50%;

— Experiência (inclui a gestão global do funcionamento dos 
equipamentos instalados, de manutenção dos sistemas do edifí-
cio, dos trabalhos necessários para a execução deste objectivo, 
da oferta e de serviços, bem como da experiência de prestação 
dos serviços do respectivo concurso): 10%;

— Plano proposto para a execução do serviço (inclui o con-
trolo de entrada e saída do edifício, a fiscalização e segurança, 
a limpeza, a manutenção do sistema dos equipamentos, recur-
sos humanos, equipamentos e materiais para a prestação de 
serviços): 40%;

13. Outros assuntos: os pormenores e os assuntos a observar 
do respectivo concurso encontram-se disponíveis no processo 
do concurso. As novas informações do presente concurso serão 
publicadas na página electrónica do IH (http:/www.ihm.gov.mo).

Instituto de Habitação, aos 29 de Dezembro de 2014.

O Presidente do Instituto, substituto, Ieong Kam Wa.

(Custo desta publicação $ 3 366,00 )

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, no Gabinete para o Desenvolvimento 
de Infra-estruturas (GDI), sito na Av. do Dr. Rodrigo Ro-
drigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de uma vaga de técnico 
superior principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico 
superior, área funcional de engenharia civil, em regime de 
contrato além do quadro, cujo anúncio foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, II 
Série, de 10 de Dezembro de 2014.

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

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
30 de Dezembro de 2014.

O Coordenador do Gabinete, substituto, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 022,00)

Informa-se que se encontram afixados, no Gabinete para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), sito na Av. do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, Macau, e 
publicados nos sítios da internet do GDI e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, os avisos referentes 
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展辦公室之編制外合同工作人員進行以下普通晉級開考，有關開

考通告已張貼在澳門羅理基博士大馬路南光大廈十樓建設發展

辦公室內，並於建設發展辦公室網頁及行政公職局網頁內公佈。

而投考報名表應自本公告刊登在《澳門特別行政區公報》之日緊

接的第一個工作日起計十天內遞交。

第一職階顧問高級技術員（行政範疇）一缺；

第一職階首席高級技術員（行政範疇）一缺；

第一職階特級技術輔導員（行政範疇）一缺。

二零一四年十二月三十日於建設發展辦公室

代主任 周惠民

（是項刊登費用為 $1,124.00）

通  告

茲特通告，有關公佈於二零一四年十二月二十六日第五十二

期《澳門特別行政區公報》第二組的「離島醫療綜合體——員工

宿舍大樓樁基礎工程」公開招標，招標實體已按照招標方案第

2.2條的規定作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附

於招標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室查閱。

二零一五年一月二日於建設發展辦公室

 代主任 周惠民

（是項刊登費用為 $885,00）

茲特通告，有關公佈於二零一四年十二月二十六日第五十二

期《澳門特別行政區公報》第二組的「離島醫療綜合體——護理

學院樁基礎工程」公開招標，招標實體已按照招標方案第2.2條

的規定作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於招

標案卷內。

à abertura dos concursos comuns, de acesso, condicionados, 
documentais, circunscritos aos trabalhadores em regime de 
contrato além do quadro do GDI, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», com dez dias de pra-
zo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
tendo em vista o preenchimento dos seguintes lugares: 

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de 
administração;

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

Um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, área de 
administração.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos    
30 de Dezembro de 2014.

O Coordenador do Gabinete, substituto, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 124,00)

Avisos

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «Em-
preitada de construção da fundação por estacas do Complexo 
de Cuidados de Saúde das Ilhas — Edifício de Residências do 
Pessoal», publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 
2014, foram prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 
do programa do concurso, e foi feita aclaração complementar 
conforme necessidades, pela entidade que realiza o concurso e 
juntos ao processo do concurso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-
-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício 
Nam Kwong, 10.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 2 
de Janeiro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, substituto, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 885,00)

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «Em-
preitada de construção da fundação por estacas do Complexo 
de Cuidados de Saúde das Ilhas — Instituto de Enfermagem», 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 2014, 
foram prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 
do programa do concurso, e foi feita aclaração complementar 
conforme necessidades, pela entidade que realiza o concurso e 
juntos ao processo do concurso. 
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上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室查閱。

二零一五年一月二日於建設發展辦公室

代主任 周惠民

（是項刊登費用為 $783.00）

交 通 事 務 局

公 告

交通事務局為填補散位合同人員以下空缺，經於二零一四年

八月二十七日第三十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以

考核方式進行普通對外入職開考的通告，現根據第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款

的規定，知識考試成績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://w w w.dsat.

gov.mo）以供查閱：

第一職階技術工人（泥水工範疇）一缺。

二零一四年十二月二十六日於交通事務局

代局長 鄭岳威

（是項刊登費用為 $1,022.00）

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar encon-
tram-se disponíveis para consulta, durante o horário de expedien-
te, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, sito 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 2 
de Janeiro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, substituto, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 783,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, no quadro de anúncios da 
Área de Atendimento, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, 
Macau, e disponibilizada no sítio da internet (http://www.dsat.
gov.mo), desta Direcção de Serviços, para consulta, a lista clas-
sificativa da prova de conhecimentos dos candidatos ao concur-
so comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para 
o preenchimento dos seguintes lugares, em regime de contrato 
de assalariamento da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 
27 de Agosto de 2014:

Um lugar de operário qualificado, 1.º escalão, área de pedreiro.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 26 
de Dezembro de 2014.

O Director dos Serviços, substituto, Chiang Ngoc Vai.

(Custo desta publicação $ 1 022,00)
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