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SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de técnico especialista, 1.º escalão, área de informática, da 
carreira de técnico, para o pessoal contratado além do quadro 
dos Serviços de Polícia Unitários, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos).

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado no Departamento de Gestão de Recursos 
dos Serviços de Polícia Unitários, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.os 730-804, Edf. China Plaza, 16.º andar, e publicado 
no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública, e que o prazo para a apresen-
tação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Polícia Unitários, aos 13 de Fevereiro de 2015. 

O Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U 
Man.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recur-
sos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro 
dos Serviços de Alfândega, localizada na Rua de S. Tiago da 
Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra, Macau, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, 
de prestação de provas, para a admissão dos candidatos consi-
derados aprovados, destinados à frequência do curso de forma-
ção, com vista ao preenchimento de lugares de subinspector 
alfandegário da carreira geral de base e subinspector alfande-
gário mecânico da carreira de especialistas, ambos de 1.º esca-
lão, do quadro de pessoal alfandegário dos Serviços de Alfân-
dega da Região Administrativa Especial de Macau, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 2015, nos 
termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), ou poden-
do, consultar a lista em causa através do website destes Servi-
ços http://www.customs.gov.mo.

警 察 總 局

公 告

茲通知，根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

定，以審查文件及有限制方式，為警察總局以編制外合同任用的

人員進行技術員職程第一職階特級技術員（資訊範疇）一缺之晉

級開考。

上述開考通告正張貼於南灣大馬路730至804號中華廣場

十六樓警察總局資源管理廳，並於本局及行政公職局網頁內公

佈，報考者應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》後第一個

工作日起計十天內遞交申請。

二零一五年二月十三日於警察總局

局長辦公室協調員 趙汝民

（是項刊登費用為 $1,126.00）

海 關

公 告

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，經於二零一五年一月七日第一期

第二組《澳門特別行政區公報》公佈的以考核方式進行限制性晉

升開考，錄取合格者就讀培訓課程，以填補澳門特別行政區海關

關員編制一般基礎職程第一職階副關務督察及專業職程第一職

階機械專業副關務督察職級空缺的准考人臨時名單已張貼在澳

門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關大樓行政財政廳人力資源

處。各利害關係人尚可循即期海關職務命令或網頁http://www.

customs.gov.mo查閱。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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根據上述行政法規第十八條第五款的規定，本名單被視為

確定名單。

二零一五年二月十日於海關

關長 賴敏華

（是項刊登費用為 $1,224.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

名 單

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，為一名編制

外合同人員進行技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員的普

通晉級開考的公告，已於二零一四年十二月十日在第五十期《澳

門特別行政區公報》第二組公佈，現公佈投考人最後成績名單如

下：

合格投考人： 分

梁伶峰 ............................................................................. 80.06

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提出上訴。

（經終審法院院長於二零一五年二月十二日批示確認）

二零一五年二月十一日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

主席：終審法院院長辦公室人力資源處處長 陳瑞芳

正選委員：終審法院院長辦公室一等高級技術員 曾華富

  財政局顧問高級技術員 Sérgio Zeferino de Souza

（是項刊登費用為 $1,429.00）

檢 察 長 辦 公 室

名 單

檢察長辦公室為填補編制內人員高級技術員職程第一職

階首席顧問高級技術員一缺，經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》第二組公佈，以審查文件及有

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

Serviços de Alfândega, aos 10 de Fevereiro de 2015.

A Directora-geral, Lai Man Wa.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para um trabalhador con-
tratado além do quadro na categoria de adjunto-técnico de 1.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do Gabinete 
do Presidente do Tribunal de Última Instância, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 50, II Série, de 10 de Dezembro de 
2014:

Candidato aprovado: valores

Leong Leng Fong ............................................................... 80,06

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

(Homologada por despacho do presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 12 de Fevereiro de 2015).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
11 de Fevereiro de 2015.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Chang Wa Fu, técnico superior de 1.ª classe 
do GPTUI; e

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

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, do quadro de pessoal do Gabinete do Pro-
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限制方式進行普通晉級開考的公告，現公佈應考人最後成績如

下：

合格應考人： 分

黎建恩 ............................................................................. 90.94

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經檢察長於二零一五年二月十三日批示確認）

二零一五年二月九日於檢察長辦公室

典試委員會：

代主席：檢察長辦公室人事財政廳廳長 李凱旋

正選委員：行政公職局指定人員 陳汝和（行政公職局首席

顧問高級技術員）

候補委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

（是項刊登費用為 $1,292.00）

行 政 公 職 局

公 告

茲公佈，為填補公共部門心理學範疇高級技術員職程第一職

階二等高級技術員職缺十六個（16）以及未來兩年同一範疇出現

的同一職缺而以考核方式進行的對外入職中央開考（開考通告

刊登於二零一四年四月三十日第十八期《澳門特別行政區公報》

第二組），專業面試的地點、日期及時間，已張貼於澳門水坑尾

街一百六十二號公共行政大樓地下行政公職局接待處（查閱時

間：周一至周四上午九時至下午五時四十五分；周五上午九時至

下午五時三十分），並上載於行政公職局網頁（http://www.safp.

gov.mo/）。

二零一五年二月十一日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $989.00）

現公佈《中葡文翻譯及傳譯學習計劃》第二期第一部分學

員期終評核名單已張貼於澳門水坑尾街一百六十二號公共行政

curador, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 
26 de Dezembro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Lai Kin Ian .......................................................................... 90,94

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 Procurador, de 13 

de Fevereiro de 2015).

Gabinete do Procurador, aos 9 de Fevereiro de 2015.

O Júri:

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

Vogal efectivo: Chan I Vo, pessoal designado pelos SAFP 
(técnico superior assessor principal dos SAFP).

Vogal suplente: Lai Soi Lan, chefe da Divisão de Gestão Pes-
soal do DGPF do GP.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncios

Torna-se público que se encontram afixados no balcão de 
atendimento da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Ad-
ministração Pública, r/c, Macau, podendo ser consultados no 
local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a 
quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 
17,30 horas), e disponibilizados na página electrónica dos SAFP 
— http://www.safp.gov.mo — o local, data e hora da entrevista 
profissional relativa ao concurso centralizado, de ingresso ex-
terno, de prestação de provas, para o preenchimento de dezas-
seis (16) lugares vagos e dos que vierem a verificar-se no prazo 
de dois anos nos serviços públicos, na categoria de técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-
rior, área de psicologia, cujo aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 18, II Série, de 30 de Abril de 2014.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 11 de Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Torna-se público que se encontra afixado, no balcão de aten-
dimento da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administra-
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大樓地下的行政公職局接待處，並上載到本局網頁（www.safp.

gov.mo）以供查閱。

二零一五年二月六日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $646.00）

法 務 局

通 告

按照行政法務司司長二零一五年二月六日之批示，以及根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規定，法務局通過考核方

式進行普通對外入職開考，以散位合同方式填補輕型車輛司機

職程第一職階輕型車輛司機三缺。

1. 開考類別、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公布於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公布之日起計。

2. 報考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款b

項至f項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備小學畢業學歷；

d）持有輕型汽車駕駛執照，且具有三年駕駛輕型汽車的工

作經驗。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

投考人須以第250/2011號行政長官批示核准的專用印件（格

式一）作為申請書並附同下列作為投考條件的證明文件，於指定

ção Pública, r/c, Macau, e disponibilizada na página electrónica 
dos SAFP (www.safp.gov.mo) — a lista de avaliação final dos 
participantes da 1.ª parte do 2.º Programa de Aprendizagem de 
Tradução e Interpretação das Línguas Chinesa e Portuguesa.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 6 de Fevereiro de 2015.

O Director, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 646,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Aviso

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Sr.ª Secretária 
para a Administração e Justiça, de 6 de Fevereiro de 2015, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos», se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de três lugares 
de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de 
ligeiros, em regime de contrato de assalariamento da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ):

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

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

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do «Estatuto dos Trabalhadores de Administração Públi-
ca», em vigor; 

c) Possuam como habilitação o ensino primário;

d) Sejam titulares da carta de condução de automóveis li-
geiros com 3 anos de experiência profissional na condução de 
ligeiros.

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

A candidatura é formalizada mediante a apresentação de 
requerimento, em impresso próprio (Modelo 1), aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, o qual deve ser 
instruído com os documentos comprovativos das condições 
de candidatura, abaixo indicados, e entregue pessoalmente, 
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期限內辦公時間親臨水坑尾街162號公共行政大樓十九樓法務

局遞交。

3.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）有效駕駛執照副本；

d）三年駕駛輕型汽車工作經驗的證明文件，工作經驗須以

取得該經驗的僱主實體發出的文件，或投考人以名譽承諾作出

的聲明證明；

e）經投考人簽署之履歷，其內須詳細列明學歷、專業培訓及

工作經驗，投考人須就所列的專業培訓提交相關證明文件；

3.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）、d）和e）項

所指文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄。

與公職有聯繫的投考人，如本身個人檔案已存有上述a）和

b）項所指文件以及個人資料紀錄，則免除提交，但須於報考時

明確聲明。

3.3 提交文件副本時，須出示正本以供核實。

3.4 上指專用印件的申請表可從印務局網頁下載或於該局各

服務櫃台購買。

4. 職務內容

穿着制服駕駛輕型車輛載運乘客，顧及旅程的安全和舒適；

駕駛載客量至九座位的客車，運送因公務外出的人員到獲預先

通知的目的地：啟動車輛、操控方向盤、接合變速器、剎車、把行

車時所需的燈亮起；注意街道情況、調節速度、顧及車輛的馬力

和性能、汽車和行人的流通、交通和警察的訊號以作有必要的

各項操作；遵守道路交通法的規定；協助乘客上落車以及裝卸行

李或所運載的其他貨物；確保汽車的良好運作和日常保養，即洗

刷、清潔及檢查燃料、潤滑油和水；有需要時更換輪胎；定期把

車送往檢查和到車房作所需的維修；把車停泊在所屬停車場，辦

公時看管停泊的車輛；當有突發事件時，應留在工作崗位，當工

作時發生意外，在有需要時協助警察協調工作；協助文件遞送工

dentro do prazo fixado e durante o horário de expediente na 
DSAJ, sita na Rua do Campo n.º 162, Edifício Administração 
Pública, 19.º andar.

3.1  Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identidade válido;

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

c) Cópia da carta de condução válida;

d) Documento comprovativo de 3 anos de experiência pro-
fissional de condução de automóveis ligeiros, emitido pela 
entidade patronal ou uma declaração feita, sob compromisso 
de honra, pelo próprio candidato, em que refira que possui a 
referida experiência profissional;

e) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, a sua habilitação académica, 
formação profissional e experiência profissional, devendo o 
candidato apresentar documentos comprovativos da respectiva 
formação profissional.

3.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 
anterior e, ainda, o registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) do ponto anterior, bem como do registo biográfico, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto 
na apresentação da candidatura.

3.3 No acto de entrega de documentos em fotocópia devem 
ser exibidos os respectivos originais para efeitos de autentica-
ção.

3.4 O requerimento, em impresso próprio acima referido, 
encontra-se disponível na página electrónica da Imprensa Ofi-
cial ou pode ser adquirido, mediante pagamento, nos balções 
da mesma.  

4. Conteúdo funcional

Conduz, devidamente uniformizado, automóveis ligeiros 
para transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança 
e comodidade das viagens; conduz carrinhas com lotação até 
9 lugares, transportando os passageiros em serviço ao local 
de destino, de que previamente se informou: põe o veículo em 
funcionamento, manobra o volante, engrena as mudanças, ac-
ciona o travão, faz os sinais luminosos necessários à circulação; 
mantém atenção ao estado da via, regula a velocidade, procede 
às manobras necessárias, tendo em conta a potência e o estado 
do veículo, a circulação de automóveis e peões, as sinalizações 
de trânsito e dos agentes da polícia; observa, respeita e cumpre 
as regras da Lei do Trânsito Rodoviário; auxilia os passageiros 
na subida ou descida do veículo e colabora na carga e descarga 
de bagagens ou outras mercadorias transportadas; assegura o 
bom estado de funcionamento e manutenção diária do veículo, 
designadamente lavagem, limpeza e verificação dos níveis de 
combustível, óleos e água; muda pneus, quando necessário; 
leva o veículo à vistoria periodicamente e à oficina quando ne-
cessita reparações; recolhe a viatura no respectivo parque de 
recolha, vigiando-a quando estaciona em serviço; mantém-se 
no seu posto de trabalho quando houver acontecimentos extra-
ordinários que o justifiquem e apoia os agentes da polícia na 
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作，並將之送到目的地和遞交予收件人，在一般工作上予以合作，

但明顯屬其他領域的專門工作或不具所需資格的工作除外。

5. 薪俸

第一職階輕型車輛司機之薪俸點為第14/2009號法律附件一

表二十一內所載的150點；並享有公職一般制度規定的工作條件

和福利。

6. 甄選方法

6.1 甄選採用下列方法：

a）第一項甄選方法——知識考試（淘汰制），考試時間為一

小時；

b）第二項甄選方法——心理測驗（淘汰制）；

c）第三項甄選方法——專業面試（淘汰制）；

d）第四項甄選方法——履歷分析。

缺席或放棄任何一項甄選方法的考試者即被除名。

6.2 各項甄選方法的目的

知識考試：評估投考人擔任相關職務所具備的一般或專門

知識水平；

心理測驗：主管實體利用心理學的技術，評估投考人的能力

及性格特徵，以確定其是否適合擔任職務；

專業面試：根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工作

資歷及工作經驗方面的專業條件；

履歷分析：透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

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

相關職務的能力。

7. 評分制度

在各項甄選方法中取得成績均以0分至100分表示。

心理測驗成績以“極為適宜”、“十分適宜”、“適宜”、“尚

屬適宜”與“不適宜”的評語表示。在心理測驗中取得“不適宜”

的評語者均不能進入專業面試。

在知識考試及專業面試中得分低於50分，均被淘汰。

淘汰與否，成績都將於成績名單公布，合格投考人將獲通知

參加下一項甄選。

coordenação das operações necessárias quando houver aciden-
tes em serviço; pode colaborar na expedição de documentos, 
transportando-os aos locais de destino e entregando-os aos 
destinatários e colaborar na execução de tarefas genéricas, ex-
ceptuando as que sejam manifestamente típicas de outras áreas 
ou para as quais não possua a necessária qualificação.

5. Vencimento

O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da 
tabela indiciária, constante do mapa 21 do anexo I do n.º 1 do 
artigo 45.º da Lei n.º 14/2009 e usufrui das condições de traba-
lho e regalias previstas no regime geral da função pública.

6. Método de selecção 

6.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método: Prova de conhecimentos, com carácter elimi-
natório, com a duração de 1 hora;

b) 2.º método: Exame psicológico, com carácter eliminatório;

c) 3.º método: Entrevista profissional, com carácter elimina-
tório;

d) 4.º método: Análise curricular.

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

6.2 Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da função;

Exame psicológico — avaliar as capacidades e características 
de personalidade dos candidatos, visando determinar a sua 
adequação às funções a desempenhar, mediante o recurso a 
técnicas psicológicas, por entidade competente;

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

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

7. Sistema de classificação

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

Ao exame psicológico atribuir-se-ão as menções de «Fa-
vorável Preferencialmente», «Muito Favorável», «Favorável», 
«Favorável com Reservas» e  «Não Favorável».  Não serão ad-
mitidos à entrevista profissional e consideram-se excluídos os 
candidatos que obtenham classificação «Não Favorável». 

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas eli-
minatórias (prova de conhecimentos e entrevista profissional) 
obtenham classificação inferior a 50 valores.

As classificações dos candidatos aprovados e excluídos serão 
publicadas em lista classificativa. Os candidatos aprovados se-
rão convocados para participarem na fase de selecção seguinte.



2846 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2015 年 2 月 25 日

8. 最後成績

投考人的最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，方法如下：

知識考試——50% 

心理測驗——20%

專業面試——20%

履歷分析——10%

9. 優先條件

如投考人得分相同，按第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先指引排列名

次。

10. 公布名單

臨時名單、確定名單、成績名單、考試時間表以及與投考人

有關的重要資訊均張貼於水坑尾街162號公共行政大樓十九樓

法務局和上載於法務局網頁http://www.dsaj.gov.mo。

知識考試的地點、日期及時間將於公布確定名單時通知。

最後成績名單經認可後公布於《澳門特別行政區公報》。

11. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

11.1 第3/2007號法律《道路交通法》；

11.2 綜合文化基本知識；

11.3 算術；

11.4 駕駛車輛常識。

知識考試（筆試）時，投考人不得使用計算機或任何其他電

子器材及不得查閱其他參考書籍或資料。

12. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

13. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

14. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：人力資源處處長 鄺婉瑩

8. Classificação final

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

Prova de conhecimentos: 50%; 

Exame psicológico: 20%;

Entrevista profissional: 20%;

Análise curricular: 10%.

9. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as indicações de preferência previs-
tas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos).

10. Publicitação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa, juntamente 
com a calendarização das provas, bem como as informações de 
interesse dos candidatos serão afixadas na DSAJ, sita na Rua 
do Campo n.º 162, Edifício Administração Pública, 19.º andar,  
bem como disponibilizadas na página electrónica da mesma 
Direcção de Serviços, em http://www.dsaj.gov.mo/.

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, após homologa-
ção.

11. Programa das provas

A prova de conhecimentos abrangerá as seguintes matérias:

11.1  Lei n.º 3/2007 «Lei do Trânsito Rodoviário»;

11.2  Conhecimentos básicos de cultura geral;

11.3  Aritmética;

11.4  Conhecimento geral do veículo.

Durante a realização da prova de conhecimentos, aos candi-
datos é proibido o uso de máquina calculadora ou outros equi-
pamentos electrónicos, bem como a consulta de outros livros e 
documentos.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos) e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recru-
tamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos).

13. Observações

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

14. Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Kwong Iun Ieng, chefe da Divisão de Recursos 
Humanos.
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正選委員：首席顧問高級技術員 葉錦雯

     顧問高級技術員 劉潔心

候補委員：特級技術輔導員 陳寶祺

     特級技術輔導員 陳志榮

二零一五年二月十三日於法務局

局長 劉德學

（是項刊登費用為 $8,700.00）

退 休 基 金 會

三十日告示

茲公佈，治安警察局已故第一職階副警長李倩旭之父母李

國晶及張佩堅現向本退休基金會申請遺屬撫卹金；如有人士認

為具權利領取該項撫卹金，應自本告示刊登於《澳門特別行政區

公報》之日起計三十日內，向本會申請應有之權益。如於上述期

限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接納。

茲公佈，衛生局已故退休第一職等第五職階衛生服務助理

員蔣樂漢之遺孀蔣月娉現向本退休基金會申請遺屬撫卹金；如

有人士認為具權利領取該項撫卹金，應自本告示刊登於《澳門特

別行政區公報》之日起計三十日內，向本會申請應有之權益。如

於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零一五年二月十六日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $1,224.00）

財 政 局

公 告

為填補經由財政局以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階首席技術輔導員七缺，經二零一五年一月二十八日第四期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進

Vogais efectivas: Ip Kam Man, técnica superior assessora 
principal; e

Lau Kit Sam, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Chan Po Kei, adjunto-técnico especialista; e

Chan Chi Veng, adjunto-técnico especialista. 

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 13 de Fe-
vereiro de 2015.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 8 700,00)

FUNDO DE PENSÕES

Éditos de 30 dias

Faz-se público que tendo Lei Kuok Cheng e Cheong Pui Kin, 
pais de Lei Sin Iok, que foi subchefe, 1.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, requerido a pensão de sobrevi-
vência deixada pela mesma, devem todos os que se julgam com 
direito à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo 
de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publi-
cação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de 
deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação 
será resolvida a pretensão dos requerentes, findo que seja esse 
prazo.

Faz-se público que tendo Cheong Ut Peng, viúva de Cheong 
Lok Hon, falecido, que foi auxiliar de serviços de saúde, nível 
1, 5.º escalão, aposentado dos Serviços de Saúde, 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 dos requeren-
tes, findo que seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2015.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão Admi-
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行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人

臨時名單已張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓十四

樓財政局之行政暨財政處內以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年二月十一日於財政局

局長 江麗莉

為填補經由財政局以編制外合同任用的技術員職程第一職

階首席技術員兩缺，經二零一五年一月二十八日第四期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時

名單已張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓十四樓財

政局之行政暨財政處內以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年二月十三日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,869.00）

勞 工 事 務 局

名 單

為履行關於給予私人機構財政資助的九月一日第54/GM/97

號批示，勞工事務局現刊登二零一四年第四季度受資助實體的名

單：

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, documental, condicionado, para o 
preenchimento de sete lugares de adjunto-técnico principal, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de 
contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 
28 de Janeiro de 2015.

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

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 11 de Fevereiro de 
2015.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

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, documental, condicionado, para o 
preenchimento de dois lugares de técnico principal, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, providos em regime de contrato além do 
quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, aber-
to por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 28 de Janeiro de 
2015.

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

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 13 de Fevereiro de 
2015.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 869,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Lista

Em cumprimento do Despacho n.ª 54/GM/97, de 1 de Setembro, 
referente aos apoios financeiros concedidos às instituições par-
ticulares vêm a Direcção dos Serviços para os Assuntos Labo-
rais, publicar a listagem dos apoios concedidos no 4.ª trimestre 
do ano de 2014:

受惠實體

Entidades beneficiárias

目的

Finalidades

許可批示日期

Despacho de

autorização

資助金額

Montantes 

atribuidos

澳門本地工人權益會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

24/1/2014 $ 18,558.60
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受惠實體

Entidades beneficiárias

目的

Finalidades

許可批示日期

Despacho de

autorização

資助金額

Montantes 

atribuidos

澳門民生協進會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

24/1/2014及

14/4/2014

$ 24,000.00

澳門工人同盟總會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

24/1/2014及

21/10/2014

$ 33,244.80

澳門幼兒保教職工協會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

24/1/2014、

14/4/2014及

19/11/2014

$ 94,263.20

澳門勞動民生協會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

24/1/2014及

4/8/2014 

$ 23,078.00

澳門物業管理員職工會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

24/1/2014及

29/10/2014

$ 82,005.70

澳門工會聯合總會

Associação Geral dos Operários de Macau

運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

24/1/2014、

21/3/2014、

14/4/2014及

27/10/2014

$ 1,597,580.30

澳門工人民生力量聯合工會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

24/1/2014、

27/10/2014及

29/10/2014

$ 577,191.00

澳門職工權益協會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

24/1/2014及

21/10/2014

$ 25,889.70

澳門工人自救會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

24/1/2014、

22/7/2014及

7/11/2014

$ 814,376.00

澳門裝修業聯合會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

24/1/2014 $ 20,556.00

澳門娛樂業.酒店從業員工會

Macau Entertainment and Hotel Employees 

Union

運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

24/1/2014及

19/11/2014

$ 82,750.00

新澳門扎鐵聯合會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

24/1/2014、

14/4/2014、

28/11/2014及

17/12/2014

$ 60,427.20

澳門工人團結工會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

24/1/2014及

29/10/2014

$ 74,956.80

澳門民生權益促進會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

24/1/2014、

14/4/2014、

29/10/2014及

18/12/2014

$ 46,554.70

中國澳門鋼筋扎鐵工程工會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

24/1/2014及

14/4/2014 

$ 23,208.90
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受惠實體

Entidades beneficiárias

目的

Finalidades

許可批示日期

Despacho de

autorização

資助金額

Montantes 

atribuidos

澳門工人民生權益促進會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

24/01/2014 $ 20,560.80

澳門勞動民生聯合工會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

10/3/2014及

14/4/2014

$ 21,105.00

澳門建造業工友工會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

7/7/2014 $ 24,000.00

澳門草根階層聯合會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

28/11/2014 $ 25,570.30

澳門特殊奧運會附屬智障人士輔助就業中心

Centro de Apoio ao Emprego para Defi-

cientes de Macau  Special  Olympics

活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

9/10/2014 $ 18,000.00

陳志麟

Chan Chi Lon

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 9,500.00

羅偉豪

Lo Wai Hou

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 8,500.00

張焯能

Cheong Cheok Nang

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 7,500.00

鄒寶文

Chao Pou Man

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 4,500.00

黃俊廷

Wong Chon Teng

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 3,500.00

藍煥婷

Lam Wun Teng

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 2,500.00

劉偉傑

Lao Wai Kit

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 2,500.00

趙穎壯

Chio Weng Chong

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 4,500.00

高靜雯

Kou Cheng Man

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 3,500.00

倫潁如

Lun Weng U

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 7,500.00

梁俊朗

Leong Chon Long

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 4,500.00

楊崇德

Ieong Song Tak

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 3,500.00

洪子釗

Hong Chi Chio

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 2,500.00

甘梓茵

Kam Chi Ian

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 9,500.00
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二零一五年二月十一日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $5,709.00）

博 彩 監 察 協 調 局

公  告

為填補博彩監察協調局以編制外合同方式任用人員第一職

階首席技術員一缺，經於二零一五年一月十四日第二期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以文件審查、有限制方式進行普通

晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款

的規定，准考人臨時名單張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場

二十一樓本局行政財政處告示板以供查閱。

為填補博彩監察協調局以編制外合同方式任用人員第一職

階一等技術員一缺，經於二零一五年一月二十一日第三期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以文件審查、有限制方式進行普通

晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款

的規定，准考人臨時名單張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場

二十一樓本局行政財政處告示板以供查閱。

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。

二零一五年二月十三日於博彩監察協調局

 局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $1,390.00）

受惠實體

Entidades beneficiárias

目的

Finalidades

許可批示日期

Despacho de

autorização

資助金額

Montantes 

atribuidos

林潔寶

Lin Jiebao

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 3,500.00

李少慧

Lei Sio Wai

比賽獎金。

Prémio do Concurso.

30/12/2013 $ 2,500.00

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 11 de 
Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 5 709,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncios

Faz-se público que se encontra afixada no quadro de anúncio 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico 
principal, 1.º escalão, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal da Direcção de Inspecção e Coordenação 
de Jogos, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 14 
de Janeiro de 2015, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011.

Faz-se público que se encontra afixada no quadro de anúncio 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico de 
1.ª classe, 1.º escalão, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal da Direcção de Inspecção e Coordenação 
de Jogos, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 21 
de Janeiro de 2015, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011.

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

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 13 de 
Fevereiro de 2015.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)
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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技術輔導員職程第

一職階首席技術輔導員四缺，經於二零一五年一月七日第一期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式

進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 勞曦明 ................................................................. 81.89 a）

2.º 梁廣彬 ................................................................. 81.89 a）

3.º 余麗芬 ................................................................. 81.67

4.º 宋丹婷 ................................................................. 81.11

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。

（經保安司司長於二零一五年二月十二日的批示確認）

二零一五年二月十一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特級技術輔導員 蔡永安

委員：澳門保安部隊事務局特級技術輔導員 洪熾偉

 行政公職局首席特級技術輔導員 林詠詩

（是項刊登費用為 $1,537.00）

公 告

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員高級技術員職

程第一職階顧問高級技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一五年

一月十四日第二期《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。

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 quatro 
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
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 Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 
2015: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Lo Hei Meng ............................................................81,89 a)

2.º Leong Kuong Pan ....................................................81,89 a)

3.º U Lai Fan ..................................................................81,67

4.º Song Tan Teng .........................................................81,11

a) Igualdade de classificação; são aplicadas as preferên-
cias estipuladas do artigo 26.º do Regulamento Administra-
tivo 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 12 de Fevereiro de 2015).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 11 de Fevereiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Choi Wing On, adjunto-técnico especialista da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Hong Chi Wai, adjunto-técnico especialista da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Lam Veng Si, adjunto-técnico especialista principal da Di-
recção dos Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Anúncio

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 técnico superior assessor, 1.º escalão, área de informática, 
da carreira de técnico superior, em regime de contrato além 
do quadro da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 14 
de Janeiro de 2015. 

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.
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二零一五年二月十一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顧問高級技術員 黃寶儀

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 謝韻儀

 退休基金會顧問高級技術員 蘇熾明

（是項刊登費用為 $1,224.00）

治  安  警  察  局

通 告

按照保安司司長於二零一五年一月二十九日所作之批示，由

本通告刊登於《澳門特別行政區公報》之翌日起計算十日內，開

考普通職程、音樂職程及機械職程之副警長晉升課程之錄取考

試，以填補編制內普通職程六十個、音樂職程一個及機械職程一

個之空缺。

根據第81/2005號保安司司長批示，核准為副警長錄取考試

而設的特定計算公式。為效力起見，根據現行《澳門保安部隊軍

事化人員通則》第一百六十七條第一款之內容，有關列作是次投

考晉升課程而須評估的甄選因素，以二零一五年三月九日為截止

計算日。

是次升級課程有效期為一年，自該課程完結公佈總成績日

起計算。

二零一五年二月六日於治安警察局

局長 梁文昌警務總監

（是項刊登費用為 $1,194.00）

司 法 警 察 局

公 告

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規定，現以審

查文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補司法警察局以下

空缺：

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 11 de Fevereiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Vong Pou Iu, técnico superior assessor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Che Wan I, técnico superior assessor da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Sou Chi Meng, técnico superior assessor do Fundo de Pen-
sões.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Por Despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 29 de Janeiro de 2015, encontra-se aberto o concurso de ad-
missão ao curso de promoção a subchefe da carreira ordinária, 
da carreira de músico e da carreira de mecânico, com vista ao 
preenchimento de sessenta vagas da carreira ordinária, uma 
vaga da carreira de músico e uma vaga da carreira de mecânico, 
pelo prazo de dez dias, a contar do dia seguinte à publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

 Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 81/2005 
é aprovada a fórmula específica de cálculo para o concurso de 
admissão ao posto de subchefe. Para os devidos efeitos, o prazo 
de contagem dos factores de selecção a apreciar no âmbito deste 
concurso, nos termos do n.º 1 do artigo 167.º do Estatuto dos 
Militarizados das Forças de Segurança de Macau, termina no 
dia 9 de Março de 2015. 

 A validade do presente curso de promoção é de um ano, 
contada a partir do dia da publicação da classificação final no 
termo do respectivo curso.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 6 de Fevereiro 
de 2015.

O Comandante, Leong Man Cheong, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio 

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

技術員職程第一職階一等技術員（人力資源範疇）一缺；

技術員職程第一職階一等技術員（行政範疇）一缺。

2）編制外合同任用人員：

高級技術員職程第一職階顧問高級技術員（文案範疇）一

缺；

高級技術員職程第一職階顧問高級技術員（行政及中英翻

譯範疇）一缺；

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員一缺。                

上述開考通告張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大

樓十八樓人事及行政處，並上載於司法警察局網站及行政公職局

網站內。投考報名表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登

日緊接的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年二月十三日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,674.00）

消 防 局

通 告

根據保安司司長於二零一五年一月二十一日之批示所核准，

關於開設升級課程考試，以填補消防局人員編制基礎職程中之

二十五個副消防區長空缺，由本通告刊登於《澳門特別行政區公

報》之翌日起計，十天期限內，接受報名投考。

應考人的總評分是根據第81/2005號保安司司長批示核准的

特定公式計算及該升級課程的有效期為自升級課程之最後評核

名單公布日起計，為期一年。

二零一五年二月十日於消防局

局長 馬耀榮消防總監

（是項刊登費用為 $920.00）

1. Para o pessoal do quadro:

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de recur-
sos humanos, da carreira de técnico;

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de admi-
nistração, da carreira de técnico.

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

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de 
letrado, da carreira de técnico superior;

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de 
administração e de interpretação e tradução nas línguas chine-
sa e inglesa, da carreira de técnico superior;

Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carrei-
ra 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, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau, bem como no website da mesma Polícia e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública. O 
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Polícia Judiciária, aos 13 de Fevereiro de 2015. 

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Autorizado por despacho do Secretário para a Segurança, de 
21 de Janeiro de 2015, encontra-se aberto o concurso ao curso 
de promoção para o preenchimento de vinte e cinco vagas de 
subchefe, existentes na carreira de base do quadro de pessoal 
do Corpo de Bombeiros, pelo prazo de dez dias, a contar do 
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, bem 
como das que vierem a ocorrer.

A classificação final dos concorrentes é a resultante da apli-
cação de fórmula específica aprovada por Despacho do Secre-
tário para a Segurança n.º 81/2005, e o prazo de validade do 
respectivo curso de promoção é um ano, contado a partir do 
dia da publicação da classificação final do curso.

Corpo de Bombeiros, aos 10 de Fevereiro de 2015.

O Comandante, Ma Io Weng, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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衛 生 局

名  單

根據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》第二組內刊登之通告及按照三月十五日第8/99/M號法令

規定而進行之兒科專科同等學歷認可考試。該評核成績已於二

零一五年二月六日獲社會文化司司長確認，現公佈如下：

1. 合格投考人： 分

陳振輝 .......................................................... 13.5

2. 被淘汰的投考人： 分

蔡妍心 ......................................................... 3.7（不合格） a）

被淘汰的原因： 

a）履歷考試成績低於9.5分。

二零一五年二月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $950.00）

公  告

（開考編號：01714/01-MA.C）

為填補衛生局急診部以編制外合同制度任用的醫生職程

醫院職務範疇（心臟科）第一職階主治醫生一缺，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

登以考核方式進行普通對外入職開考通告。現根據第131/2012

號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》第二十二條，以及

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及上載於本局網頁（ht tp://

www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一五年二月十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為填補衛生局以編制外合同制度任用的診療技術員職程第

一職階二等診療技術員（化驗職務範疇）十六缺，經二零一四年

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

Classificação final da prova de avaliação para o reconheci-
mento de equivalência de formação total em pediatria — ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, realizado 
nos termos do aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, de 12 de 
Novembro de 2014, homologada pelo Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, em 6 de Fevereiro de 2015:

1. Candidato aprovado: valores

Chan Chan Fai ............................................... 13,5

2. Candidato excluído:   valores

Choi In Sam ................................................... 3,7 (reprovado) a)

Motivo de exclusão:

a) Por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na classi-
ficação da prova curricular.

Serviços de Saúde, aos 13 de Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 01714/01-MA.C)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e 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 na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no 
website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista classi-
ficativa da prova de conhecimentos do candidato ao concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, 
no Serviço de Urgência, área funcional hospitalar (cardiologia), 
da carreira médica, provido 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 47, II Série, de 19 de Novembro de 2014.

Serviços de Saúde, aos 12 de Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Informa-se que se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no 
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七月二日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核

方式進行普通對外入職開考通告。專業面試的地點、日期及時間

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。

二零一五年二月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

（開考編號：01413/01-TSS）

為錄取十四名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程

（化驗職務範疇）所必需的實習；以便以編制外合同制度招聘衛

生局高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員八缺，

經二零一四年七月九日第二十八期《澳門特別行政區公報》第二

組刊登以考核方式進行普通對外入職開考通告，專業面試的地

點、日期及時間已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處

及上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一五年二月十六日於衛生局

 局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

（開考編號：02111/01-ISP）

為錄取十二名學員參加首席衛生督察的特別培訓；完成培

訓後，以編制外合同制度，聘用培訓成績名單排列前十名的合

格衛生督察學員擔任衛生局衛生督察職程第一職階首席衛生督

察職級的職務，經二零一四年七月三十日第三十一期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考通

告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第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，並已上載於衛生局網頁

（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, o local, data e 
hora da entrevista profissional dos candidatos ao concurso co-
mum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de dezasseis lugares de técnico de diagnóstico e te-
rapêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional laboratorial, 
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, providos 
em regime de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 2 de Julho 
de 2014.

Serviços de Saúde, aos 13 de Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)

(Ref. do Concurso n.º 01413/01-TSS)

Informa-se que se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no 
website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, o local, data 
e hora da entrevista profissional dos candidatos ao concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para a 
admissão de catorze estagiários ao estágio para ingresso na 
carreira de técnico superior de saúde de 2.ª classe, área funcio-
nal laboratorial, com vista ao preenchimento de oito lugares de 
técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior de saúde, 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 28, II Série, de 9 de Julho de 2014.

Serviços de Saúde, aos 16 de Fevereiro de 2015.

 O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

(Ref. do Concurso n.º 02111/01-ISP)

Nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e for-
mação 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 provisória dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas para admissão de 
doze formandos à formação específica de inspector sanitário 
principal; após a conclusão da formação, os primeiros dez for-
mandos aprovados na lista classificativa serão providos, em re-
gime de contrato além do quadro, na categoria de inspector sa-
nitário principal, 1.º escalão, da carreira de inspector sanitário 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 31, II 
Série, de 30 de Julho de 2014.
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二零一五年二月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $989.00）

通 告

按照社會文化司司長於二零一五年一月二十六日的批示，根

據經第72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第8/99/M號法

令的規定，下列人士被委任為刑倩雯的全科實習之全部同等學歷

認可評核考試的典試委員會成員：

典試委員會之組成：

主席：內科顧問醫生 李楚峰醫生

正選委員：兒科主任醫生 楊健梅醫生

     全科主治醫生 林果醫生

候補委員：內科主治醫生 李德明醫生

     全科主任醫生 周志雄醫生

考試方法：知識筆試（佔總成績33.3%）、客觀結構性臨床

評估（佔總成績33.3%）及口試（佔總成績33.3%）

考試地點：衛生局行政大樓三樓實習醫生培訓委員會會議室

考試日期：二零一五年三月十三日

考試時間︰考試時間表已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓

一樓人事處及上載於本局網頁（http://www.ssm.gov.mo）

二零一五年二月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,566.00）

（開考編號：01014/02-MA）

按照社會文化司司長二零一四年八月十一日及二零一五年

二月六日的批示，根據第10/2010號法律《醫生職程制度》、第

14/2009號法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批

示《醫生職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務

Serviços de Saúde, aos 16 de Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 26 de Janeiro de 2015, 
conforme regulado pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Mar-
ço, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 72/2014, é nomeado o júri da prova de avaliação 
para o reconhecimento de equivalência total ao internato geral 
de Ieng Sin Man, com a seguinte composição:

Composição do júri:

Presidente: Dr. Lei Cho Fong, médico consultor de medicina 
interna.

Vogais efectivos: Dr.a Ieong Kin Mui, chefe de serviço de pe-
diatria; e

Dr.a Lam Kuo, médica assistente de clínica geral.

Vogais suplentes: Dr. Li Tak Ming, médico assistente de me-
dicina interna; e

Dr. Chau Chi Hong, chefe de serviço de clínica geral.

Métodos do exame: prova escrita (33,3% do valor total), 
OSCES (33,3% do valor total) e prova oral (33,3% do valor to-
tal).

Local da prova: sala de reunião da Direcção dos Internatos 
Médicos do 3.º piso do Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde.

Data da prova: 13 de Março de 2015.

Hora da prova: o horário da prova oral encontra-se afixado, 
na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Ad-
ministração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde 
de S. Januário, e disponível no website destes Serviços (http://
www.ssm.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 13 de Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

(Ref. do Concurso n.º 01014/02-MA )

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Agosto de 2014 e 
de 6 de Fevereiro de 2015, e nos termos definidos nas Leis 
n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), no Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Pro-
cedimento Concursal da Carreira Médica) e no Regulamento 
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人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，衛生局通過考核方式進

行普通對外入職開考，以編制外合同制度填補衛生局醫生職程

醫院職務範疇（病理解剖科）第一職階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考所指之空缺被填補後，其有效期隨即終止。

3. 任用方式

以編制外合同制度任用，之前需以散位合同制度試用六個

月。

4. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療處

方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de 
médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (Ana-
tomia Patológica), da carreira médica, em regime de contrato 
além do quadro dos Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso

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

2. Validade do concurso 

A validade do concurso esgota-se com o preenchimento do 
respectivo lugar posto a concurso.

3. Forma de provimento 

É provido em regime de contrato além do quadro, precedido 
de um período experimental de seis meses em regime de con-
trato de assalariamento.

4. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equi-
pas multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsiste-
ma de cuidados de saúde generalizados, em especial:

1) Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 
internados e solicitar apoio de outras especialidades, quando 
necessário;

2) Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 
diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;

3) Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, se 
imponha em cada caso;

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 
internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

5) Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em 
cooperação com o pessoal de enfermagem;

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

7) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

8) Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

9) Assegurar a comunicação e cooperação entre especialida-
des hospitalares, proporcionar planos de assistência médica e 
de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre que 
necessário;

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e gestão 
desta área funcional;
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13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

5. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關社

區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

6. 薪俸、工作條件及福利

第一職階主治醫生之薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及第10/2010號法

律《醫生職程制度》的一般及特別標準。

7. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

7.1 澳門特別行政區永久性居民；

7.2 須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

13) Promover a articulação das actividades desta área fun-
cional com as outras áreas funcionais.

5. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melhoria 
dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

7) Participar nas acções que visem a articulação entre os di-
ferentes níveis de serviços médicos;

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

12) Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

14) Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

16) Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-
bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 
da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função 
Pública e da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica) em 
vigor.

7. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

7.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

7.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;
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7.3 具備醫學學士學位學歷；

7.4 根據經第72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第

8/99/M號法令規定合格完成病理解剖科專業範疇的專科培訓，

或根據上述法令規定取得病理解剖科專業範疇專科培訓之同等

學歷認可。

8. 投考辦法

投考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於本局網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時

間（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

三十分）以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）︰

8.1 與公職無聯繫的投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）醫學學士學位的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

c）本通告所要求的醫院職務範疇（病理解剖科）的專科級

別的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

d）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範疇

內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、組

織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇職

位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）（所

遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

8.2 與公職有聯繫的投考人應遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）和d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

7.3 Sejam habilitados com licenciatura em medicina;

7.4. Tenham concluído, com aproveitamento, o internato 
complementar, na área de Anatomia Patológica, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 72/2014, 
ou tenham obtido o reconhecimento de equivalência ao inter-
nato complementar da área de Anatomia Patológica, nos ter-
mos do citado diploma. 

8. Forma de admissão

Os candidatos devem apresentar no prazo de vinte dias úteis 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau, mediante a entrega, pessoalmente, da «Ficha 
de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 (ad-
quirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), à Secção de Expe-
diente Geral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

8.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

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

b) Documento comprovativo da licenciatura em medicina (é 
necessária a apresentação de original para autenticação);

c) Documento comprovativo da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (Anatomia Patológica), exigida 
no presente aviso (é necessária a apresentação de original para 
autenticação);

d) Três exemplares da nota curricular assinados pelo candi-
dato (donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das 
funções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a 
chefia de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos 
e a participação em equipas ambulatórias; capacidade e apti-
dão para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 
técnico-funcionais; trabalhos e artigos publicados; desem-
penho de cargos na área médica; actividades docentes ou de 
investigação e outros elementos de valorização profissional) (as 
notas curriculares devem necessariamente ser assinadas pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerarem como falta de 
entrega das mesmas); 

8.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d), e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.
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與公職有聯繫的投考人，如上述a）、b）和c）項所指文件及個

人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可豁免遞交，但須在報名

表上明確聲明。

9. 甄選方法

甄選以下列方法進行，而每項甄選方法之評分比例如下：

9.1 知識考試（淘汰制）──60%；

9.2 履歷分析──40%。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。以閉卷形式的筆試進行，為時三小時，

該考試採用10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並參

照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、所取

得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工作評

核。

有關開考的各項甄選方法的評核參數、加權值及評分準則

已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處以供查閱。

10. 最後成績

10.1 最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均

數，以0分至10分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於5分之投

考人，均作被淘汰論。

10.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績者；

在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年資者。

採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規

定處理。

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e c), bem como do registo biográfico, desde que os mesmos 
se encontrem já arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

9. Métodos de selecção

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

9.1 Prova de conhecimentos (eliminatória): 60%;

9.2 Análise curricular: 40%.

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

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capa-
cidade do candidato para resolver problemas e actuar, assim 
como reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta, e terá a duração de três horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 va-
lores.

A análise curricular consiste na apreciação e discussão do 
currículo profissional do candidato, e visa analisar a sua qualifi-
cação para o desempenho de determinada função, atendendo-se, 
designadamente, à sua competência profissional e científica, 
tendo como referência o perfil de exigências profissionais, ge-
néricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-
mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho obtida.

Os parâmetros de avaliação, a ponderação e a grelha classi-
ficativa de cada método de selecção para o concurso que se afi-
xam na Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da 
Administração dos Serviços de Saúde estão disponíveis para a 
devida consulta.

10. Classificação final

10.1 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 10 valo-
res. A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 5 valores.

10.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, 
têm preferência, sucessivamente, os que detenham melhor 
classificação obtida na avaliação final do internato médico da 
área funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 
antiguidade na categoria, na carreira, da área funcional a que 
respeita o procedimento concursal. Se a situação de igualdade 
de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-
mente referidos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos). 
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11. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試──筆試

病理解剖科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）查

閱任何法規、書籍或參考資料。

12. 名單公佈

知識考試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

13. 典試委員會

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：病理解剖科主治醫生 朱敏玲

正選委員：病理解剖科主治醫生 洪凰鳳

  病理解剖科主治醫生 黃小彥

候補委員：肺科顧問醫生 李偉成

  內科顧問醫生 吳浩

14. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

14.1 上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張

貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

14.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

15. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號

法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生

職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一五年二月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $11,150.00）

11. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita.

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre 
Anatomia Patológica.

Durante a prova escrita é proibida a consulta de quaisquer 
legislações, livros ou informações de referência, através de 
qualquer forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

12. Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova escrita constarão 
do aviso referente à lista definitiva.

13. Júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr.ª Chu Man Leng, médica assistente de anato-
mia patológica.

Vogais efectivos: Dr.ª Hung Huang Feng, médica assistente 
de anatomia patológica; e

 Dr.ª Wong Sio In, médica assistente de anatomia patológica.

Vogais suplentes: Dr. Lei Wai Seng, médico consultor de 
pneumologia; e

 Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina interna.

14. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e clas-
sificativas

14.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde e disponível na página elec-
trónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo). Os locais de 
afixação e da consulta da referida lista serão também publica-
dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

14.2 A lista classificativa final, depois de homologada, 
tornar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes nas 
Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regi-
me das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), no 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).

Serviços de Saúde, aos 13 de Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 11 150,00)
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(Ref. do Concurso n.º 01114/04-T)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Fevereiro de 2015, 
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das Carrei-
ras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), conjugado com 
o Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de duas vagas de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de arquitectura, em regime de contrato além 
do quadro, dos Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.

2. Validade do concurso

A validade do presente concurso é de um ano, a contar da 
data da publicação da lista classificativa final. 

3. Forma de provimento

É provido em regime de contrato além do quadro, precedido 
de um período experimental de seis meses em regime de con-
trato de assalariamento.

4. Conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
dradas em planificação estabelecida, requerendo uma espe-
cialização e conhecimentos profissionais adquiridos através 
de um curso superior. Estuda, adapta ou aplica métodos e 
processos técnico-científicos, elaborando estudos, concebendo 
e desenvolvendo projectos, emitindo pareceres e participando 
em reuniões e grupos de trabalho de carácter departamental 
e interdepartamental, tendo em vista preparar a tomada de 
decisão superior sobre medidas de política e gestão na área de 
arquitectura.

5. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do nível 5 do Mapa 
2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pú-
blica em vigor.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

6.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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

（開考編號：01114/04-T）

按照社會文化司司長二零一五年二月六日的批示，根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，本局現以考核方

式進行普通對外入職開考，以編制外合同制度招聘衛生局技術員

職程第一職階二等技術員（建築範疇）兩缺。

1. 開考類別　

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

3. 任用方式

以編制外合同制度任用，之前需以散位合同制度試用六個

月。

4. 職務內容

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對建築範疇的管理作出較高的

決定。

5. 薪俸、工作條件及福利

第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律《公職人

員職程制度》附件一表二所載的第五級別350點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度的一般及特別標

準。

6. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

6.1 澳門特別行政區永久性居民；

6.2 須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；
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6.3 具備建築學或同類之高等課程學歷。

7. 投考人遞交方法

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的專用

印件《投考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載），於指定期限（自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日

緊接的第一個工作日起計二十日內）及辦公時間內（週一至週四，

上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上

午九時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分）以親送方式

遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院），報考時須遞交下

列文件：

7.1 與公職無聯繫的投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告要求的學歷證明文件（遞交時需出示正本核對）；

c）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、工作經驗及相關專業培

訓/課程，以及附同相關證明文件）（所遞交之履歷需經投考人簽

署，否則視為沒有遞交）。

7.2 與公職有聯繫的投考人應遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）和c）項所指文件

以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之職務、

現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年

資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）、b）項所指文件及個人資

料紀錄已存於投考人個人檔案內，可豁免遞交，但須在報名表上

明確聲明。

8. 甄選方法

甄選以下列方法進行，而每項甄選方法之評分比例如下：

a）知識考試（淘汰制）——50%；

b）專業面試（淘汰制）——35%；

c）履歷分析——15%。

6.3 Possua, como habilitações académicas, curso superior de 
arquitectura ou afins. 

7. Apresentação de candidatura

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
«Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Ofi-
cial ou descarregada na página electrónica daquela entidade 
pública ou dos Serviços de Saúde), devendo a mesma ser entre-
gue, pessoalmente, dentro do prazo indicado (vinte dias a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação este aviso 
no Boletim Oficial da RAEM) e no horário de expediente (2.ª 
a 5.ª feira: das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas; 
6.ª feira: das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), 
devidamente preenchida, à Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguinte documentos:

7.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

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

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação de ori-
ginal para autenticação);

c) Nota curricular, devidamente assinada (donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, experiência pro-
fissional e formação profissional/curso, devendo a mesma ser 
acompanhada das cópias dos documentos comprovativos men-
cionados) (é necessário que a nota curricular seja assinada pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerar como falta de 
entrega da mesma).

 7.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b), bem como do registo biográfico, desde que os mesmos se 
encontrem já arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

8. Métodos de selecção

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

a) Prova de conhecimentos (eliminatória): 50%;

b) Entrevista profissional (eliminatória): 35%;

c) Análise curricular: 15%.
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知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平。以筆試及電腦繪圖實踐考試形式進行，為時

三小時，知識考試取得的成績以0分至100分表示，得分低於50

分，將被淘汰且不得進入接續的甄選方法。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件，專業面試的成績以0分至

100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不得進入接續的甄選方

法。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力，履歷分析取得的成績以0分至100分表示。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

9. 最後成績

9.1 最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，

以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分之投

考人，均作被淘汰論。

9.2 如投考人得分相同，則按照第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定訂出排名的優

先次序。

10. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

a）《澳門特別行政區基本法》；

b）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月二十一

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》；

c）第81/99/M號法令——《澳門衛生司組織法》；

d）第74/99/M號法令——《公共工程承攬合同之法律制度》；

e）第79/85/M號法令——《都市建築總章程》；

f）第22/99/M號法令——《設立對設有住院部及手術後復甦

室之私人衛生單位發出執照及監察之新制度》；

g）第24/95/M號法令——《防火安全規章》；

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

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a ex-
periência profissionais dos candidatos face ao perfil de exigên-
cias da função. Adopta-se a escala de 0 a 100, considerando-
-se excluídos e não sendo admitidos aos métodos seguintes os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a qualificação e experi-
ência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profis-
sional complementar. Adopta-se a escala de 0 a 100.

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

9. Classificação final

9.1 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valo-
res. A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

9.2 Em caso de igualdade classificativa, são aplicados os 
critérios de preferência sucessiva previstos no artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos).

10. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Reestruturação orgânica dos Serviços de Saúde de Macau, 
consagrada pelo Decreto-Lei n.º 81/99/M; 

d) Regime jurídico do contrato das empreitadas de obras pú-
blicas, consagrado pelo Decreto-Lei n.º 74/99/M;

e) Regulamento Geral da Construção Urbana, consagrado 
pelo Decreto-Lei n.º 79/85/M;

f) Estabelece o novo regime do licenciamento e da fiscaliza-
ção das unidades privadas de saúde com internamento e sala 
de recobro, consagrado pelo Decreto-Lei n.º 22/99/M; 

g) Aprova o Regulamento de Segurança contra Incêndios, 
consagrado pelo Decreto-Lei n.º 24/95/M; 
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h）AutoCAD軟件的應用；

i）建築工程專業知識。

知識考試期間，除可查閱上述第a）至g）法例之外，投考人

不得以任何方式（包括使用電子產品）查閱其他參考書籍或資

料。

11. 名單公佈

知識考試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：顧問高級技術員 甘永康

正選委員：顧問高級技術員 林義財

  一等高級技術員 李健強

候補委員：一等高級技術員 朱鉅明

  二等高級技術員 李俊禧

13. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

13.1 上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張

貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

14. 適用法例

本開考由第14/20 09號法律《公務人員職程制度》以及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

（開考編號：01115/04-T）

按照社會文化司司長二零一五年二月十一日的批示，根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現通過考核方式

進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填補衛生局技術員職

程第一職階二等技術員（電子/電機工程範疇）兩缺。

h) Aplicação de Software AutoCAD;

i) Conhecimentos profissionais na área de arquitectura.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta de 
outros livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma, nomeadamente o uso de dispositivos electrónicos, com 
excepção da legislação das alíneas a) a g) acima mencionadas.

11.Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova escrita consta-
rão do aviso referente à lista definitiva.

12.Júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Kam Weng Hong, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Lam I Choi, técnico superior assessor;e

Lei Kin Keong, adjunto-técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Chu Koi Meng, técnico superior de 1.ª classe; e 

Lei Chon Hei, técnico superior de 2.ª classe.

13. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e clas-
sificativas

13.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde e disponível na página elec-
trónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo). Os locais de 
afixação e da consulta da referida lista serão também publica-
dos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

13.2 A lista classificativa final, depois de homologada, tor-
nar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

14. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), conjugado com o Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

(Ref. do Concurso n.º 01115/04-T)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Fevereiro de 
2015, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de dois luga-
res de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
área de electrónica/electrotécnica, em regime de contrato além 
do quadro, dos Serviços de Saúde.
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1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。

遞交投考申請表的期限為二十日，自本通告在《澳門特別行

政區公報》公佈後第一個工作日起計。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 任用方式

以編制外合同制度任用，之前需以散位合同制度試用六個

月。

3. 職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

4. 職務內容

技術員（電子/電機工程範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計畫、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

以備上級就有關電子/電機工程範疇政策和管理措施作出決定。

5. 薪酬、工作條件及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表二所載的第五級別350點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度的一般標準。

6. 投考條件

所有符合以下條件的人士均可投考：

6.1 澳門特別行政區永久性居民；

6.2 具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）項至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

6.3 具備電子或電機工程的高等課程學歷。

7. 投考方式

投考人須填妥經第250/2011號行政長官批示第一款核准的

投考報名表（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下載），並

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.

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.

A validade do concurso é de um ano, a contar da data da pu-
blicação da lista classificativa final.

2. Forma de provimento

É provido em regime de contrato além do quadro, precedido 
de um período experimental de seis meses em regime de con-
trato de assalariamento.

3. Caracterização genérica do conteúdo funcional

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

4. Conteúdo funcional

Técnico da área de electrónica/ electrotécnica

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

5. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do nível 5 do mapa 
2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais do Regime jurídico da função pública em vigor.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

6.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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

6.3 Estejam habilitados com curso superior em engenharia 
electrónica ou electrotécnica.

7. Formalização de candidaturas

Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso» aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Chefe do Exe-
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附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週一至週四：上午九

時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上午九時

至下午一時，下午二時三十分至五時三十分），以親送方式交往

位於仁伯爵綜合醫院內的衛生局文書科：

7.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件，及載有各學年所有曾修

讀科目的證明文件副本（遞交時須出示正本核對）；

c）經投考人簽署的履歷（所遞交之履歷需經投考人簽署，否

則視為沒有遞交）；

d）相關工作經驗及培訓課程的證明文件副本（如有請遞

交，以作履歷分析之用）。

7.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）及d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）及b）項所指文件以及個

人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投考

報名表上明確聲明。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試，淘汰制，以筆試進行，為

時三小時；

b）第二項甄選方法——專業面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

9. 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

cutivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Oficial ou descar-
regada na página electrónica daquela entidade pública ou dos 
Serviços de Saúde) e apresentar os documentos abaixo indica-
dos, os quais devem ser entregues pessoalmente até ao termo 
do prazo fixado e durante o horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 às 13,00 horas e 14,30 às 17,45 horas, 
sexta-feira entre as 9,00 às 13,00 horas e 14,30 às 17,30 horas), 
na Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, sita no 
Centro Hospitalar Conde de São Januário:

7.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar:

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

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso e cópia dos documentos em que 
constem todas as disciplinas de cada ano lectivo (é necessária a 
apresentação dos originais para autenticação);

c) Nota curricular, devidamente assinada (é necessário que a 
nota curricular seja assinada pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerar como falta de entrega da mesma);

d) Cópias dos documentos comprovativos de experiência 
profissional e dos cursos de formação de área similar (caso 
aplicável, para uso de análise curricular).

7.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresen-
tar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos acima referidos nas alí-
neas a) e b), bem como do registo biográfico, caso os mesmos 
se encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos, com 
carácter eliminatório, que revestirá a forma de prova escrita, 
com a duração de três horas;

b) 2.º método de selecção — Entrevista profissional;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

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

9. Objectivos dos métodos de selecção

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

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências da função.
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履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰。

11. 最後成績

最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各種甄選方法

中得分的加權算術平均數，其方式如下：

知識考試=50%；

專業面試=30%；

履歷分析=20%。

12. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

13. 名單公佈

13.1 臨時名單、確定名單及成績名單將於若憲馬路衛生局

行政大樓一樓人事處張貼，並上載於衛生局網頁ht t p://w w w.

ssm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈；

13.2 知識考試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告

內；

13.3 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

14. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）第24/95/M號法令核准《防火安全規章》；

b）第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合同之法律制

度；

c）經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修改之十二月十五日第122/84/M號法令——有關工程、取得財

貨及勞務之開支制度；

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a qualificação e experi-
ência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profis-
sional complementar.

10. Sistema de classificação

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

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

11. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. A 
classificação final resulta da média aritmética ponderada das 
classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da 
seguinte forma:

Prova de conhecimentos: 50%;

Entrevista profissional: 30%;

Análise curricular: 20%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos).

13. Publicação de listas

13.1 As listas provisórias, definitivas e classificativas serão 
afixadas 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 estarão disponíveis no sítio electró-
nico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. A locali-
zação da afixação e consulta destas listas também será publi-
cada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau;

13.2 O local, a data e hora da realização da prova de conhe-
cimentos constarão do aviso referente à lista definitiva;

13.3 A lista classificativa final, depois de homologada, tor-
nar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

14. Programa das provas

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de Se-
gurança contra Incêndios;

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

c) Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, 
e pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regime das 
despesas com obras e aquisição de bens e serviços;
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d）電子及電機工程學知識；

e）電子及電機工程設計；

f）電子設備知識（軟件/硬件）。

知識考試期間，除上述法例之外，投考人不得以任何方式

（包括使用電子產品）查閱其他參考書籍或資料。

15. 典試委員會的組成

本開考的典試委員會由下列成員組成：

主席：顧問高級技術員 黃裕欽

正選委員：二等高級技術員 黎建華

     二等高級技術員 李俊禧

候補委員：顧問高級技術員 蘇健文

     顧問高級技術員 鄭董峰

16. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

（開考編號: 01315/04-T）

按照社會文化司司長二零一五年二月十一日的批示，根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現通過考核方式

進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填補衛生局技術員職

程第一職階二等技術員（機械工程範疇）三缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。

遞交投考申請表的期限為二十日，自本通告在《澳門特別行

政區公報》公佈後第一個工作日起計。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 任用方式

以編制外合同制度任用，之前需以散位合同制度試用六個

月。

d) Conhecimentos sobre a engenharia electrónica e electro-
técnica;

e) Design na área de engenharia electrónica e electrotécnica;

f) Conhecimentos sobre os equipamentos electrónicos (Sof-
tware/hardware).

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta de 
outros livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos, com ex-
cepção da legislação acima mencionada.

15. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Wong U Iam, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Lai Kin Va, técnico superior de 2.ª classe; e

 Lei Chon Hei, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Sou Kin Man, técnico superior assessor; e

 Cheang Tong Fong, técnico superior assessor.

16. Legislação aplicável

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

(Ref. do Concurso n.º 01315/04-T)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Fevereiro de 
2015, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de três luga-
res de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
área de engenharia mecânica, em regime de contrato além do 
quadro, dos Serviços de Saúde:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.

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.

A validade do concurso é de um ano, a contar da data da pu-
blicação da lista classificativa final.

2. Forma de provimento

É provido em regime de contrato além do quadro, precedido 
de um período experimental de seis meses em regime de con-
trato de assalariamento.
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3. 職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

4. 職務內容

技術員（機械工程範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

以備上級就有關機械工程範疇政策和管理措施作出決定。

5. 薪酬、工作條件及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表二所載的第五級別350點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度的一般標準。

6. 投考條件

所有符合以下條件的人士均可投考：

6.1 澳門特別行政區永久性居民;

6.2 具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）項至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

6.3 具備機械/機電工程的高等課程學歷。

7. 投考方式

投考人須填妥經第250/2011號行政長官批示第一款核准的

投考報名表（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下載），並

附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週一至週四：上午九

時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上午九時

至下午一時，下午二時三十分至五時三十分），以親送方式交往

位於仁伯爵綜合醫院內的衛生局文書科：

7.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

3. Caracterização genérica do conteúdo funcional

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

4. Conteúdo funcional

Técnico da área de engenharia mecânica 

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

5. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do nível 5 do mapa 
2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos).

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais do Regime jurídico da função pública em vigor.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que preencham os 
seguintes requisitos:

6.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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

6.3 Estejam habilitados com curso superior em engenharia 
mecânica/electromecânica. 

7. Formalização de candidaturas

Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso» aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Oficial ou descar-
regada na página electrónica daquela entidade pública ou dos 
Serviços de Saúde) e apresentar os documentos abaixo indica-
dos, os quais devem ser entregues pessoalmente até ao termo 
do prazo fixado e durante o horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 às 13,00 horas e 14,30 às 17,45 horas, 
sexta-feira entre as 9,00 às 13,00 horas e 14,30 às 17,30 horas), 
na Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, sita no 
Centro Hospitalar Conde de São Januário:

7.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar:

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

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação dos 
originais para autenticação);
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c）經投考人簽署的履歷（所遞交之履歷需經投考人簽署，否

則視為沒有遞交）；

d）相關工作經驗及培訓課程的證明文件副本（如有請遞

交，以作履歷分析之用）。

7.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）及d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）及b）項所指文件以及個

人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投考

報名表上明確聲明。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試，淘汰制，以筆試進行，為

時三小時；

b）第二項甄選方法——專業面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

9. 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業 條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰。

11. 最後成績

最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各種甄選方法

中得分的加權算術平均數，其方式如下：

知識考試=50%；

c) Nota curricular, devidamente assinada (é necessário que a 
nota curricular seja assinada pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerar como falta de entrega da mesma);

d) Cópias dos documentos comprovativos de experiência 
profissional e dos cursos de formação de área similar (caso 
aplicável, para uso de análise curricular).

7.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresen-
tar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos acima referidos nas alí-
neas a) e b), bem como do registo biográfico, caso os mesmos 
se encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos, com 
carácter eliminatório, que revestirá a forma de prova escrita, 
com a duração de três horas;

b) 2.º método de selecção — Entrevista profissional;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

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

9. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a qualificação e experi-
ência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profis-
sional complementar.

10. Sistema de classificação

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

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

11. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. A 
classificação final resulta da média aritmética ponderada das 
classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da 
seguinte forma:

Prova de conhecimentos: 50%;
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專業面試=30%；

履歷分析=20%。

12. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

13. 名單公佈

13.1 臨時名單、確定名單及成績名單將於若憲馬路衛生局

行政大樓一樓人事處張貼，並上載於衛生局網頁ht t p://w w w.

ssm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈；

13.2 知識考試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告

內；

13.3 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

14. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

專業知識：

——機械/機電工程的知識；

——機械/機電設備的工作原理知識；

——消防、醫療氣體知識；

——職業安全知識；

——編寫機械/機電範疇的建議書、報告及公函。

知識考試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產

品）查閱其他參考書籍或資料。

15. 典試委員會的組成

本開考的典試委員會由下列成員組成：

主席：首席顧問高級技術員 張德發

正選委員：顧問高級技術員 唐山

  二等高級技術員 何春明

候補委員：顧問高級技術員 何家傑

  二等高級技術員 梁君健

Entrevista profissional: 30%;

Análise curricular: 20%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previstas 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Re-
crutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

13. Publicação de listas

13.1 As listas provisórias, definitivas e classificativas serão 
afixadas 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 estarão disponíveis no sítio electró-
nico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. A locali-
zação da afixação e consulta destas listas também será publi-
cada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau;

13.2 O local, a data e hora da realização da prova de conhe-
cimentos constarão do aviso referente à lista definitiva;

13.3 A lista classificativa final, depois de homologada, tor-
nar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

14. Programa das provas

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Conhecimentos específicos:

— Conhecimentos sobre a engenharia mecânica/electrome-
cânica;

— Conhecimentos sobre a teoria de trabalho de equipamen-
tos mecânicos/electromecânicos;

— Conhecimentos sobre a prevenção de incêndios e gases 
medicinais;

— Conhecimentos sobre a segurança ocupacional;

— Redacção de propostas, relatórios e ofícios na área de en-
genharia mecânica/electromecânica.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta de 
outros livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

15. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Cheong Tak Fat, técnico superior assessor princi-
pal.

Vogais efectivos: Tong San, técnico superior assessor; e

Ho Chon Meng, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Ho Ka Kit, técnico superior assessor; e

Leong Kuan Kin, técnico superior de 2.ª classe. 
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16. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

（開考編號：01414/01-L）

按照社會文化司司長二零一五年二月十一日的批示，根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現通過考核方式

進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填補文案職程第一

職階一等（葡文）文案一缺。

1. 開考類別　

本開考屬對外、普通入職開考，以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考自最後成績名單公佈之日起計，有效期一年。

3. 任用方式

以編制外合同制度任用，之前需以散位合同制度試用六個

月。

4. 職務內容

輔助翻譯員修改葡文文章，糾正錯別字及標點符號，修飾文

章句子使其更容易理解，但須忠於原文；撰寫葡文文章。

5. 薪酬、工作條件及福利

5.1 第一職階一等文案之薪俸點為第14/2009號法律《公務

人員職程制度》附件一表八所載的430點。

5.2 其他工作條件及福利遵照現行公職法律制度的一般及特

別標準。

6. 投考條件

符合以下條件之人士方可投考：

6.1 澳門特別行政區永久性居民；

16. Legislação aplicável

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

(Ref. do Concurso n.º 01414/01-L)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Fevereiro de 2015, 
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das Carrei-
ras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), conjugado com 
o Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra aberto o concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de uma vaga de letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de letrado, em língua portuguesa, em regime de contrato além 
do quadro, dos Serviços de Saúde: 

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.

2. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano, a contar da 
data da publicação da lista de classificação final.

3. Forma de provimento

A forma de provimento é em regime de contrato além do 
quadro, precedido de um período experimental de seis meses 
em regime de contrato de assalariamento.

4. Conteúdo funcional

Coadjuva os intérpretes-tradutores, revendo textos traduzi-
dos para a língua portuguesa, corrigindo as gralhas ortográfi-
cas e de pontuação e aperfeiçoando a construção frásica para 
uma melhor compreensão da mesma, sem alterar o sentido 
original; efectuar serviços de redacção em língua portuguesa.

5. Vencimento, condições de trabalho e regalias

5.1 O letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 430 
da tabela indiciária de vencimentos, constante do Mapa 8 do 
Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos).

5.2 As demais condições de trabalho e regalias obedecem 
aos critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função 
Pública em vigor.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

 6.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;
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6.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

第b）項至f）項所規定擔任公職之一般要件；

6.3 具備葡萄牙語言、葡萄牙文學學士學位或以葡文為授課

語言的下列任一領域的學士學位：社會科學或人文科學。

7. 投考方法

投考人必須填妥經第250/2011號行政長官批示核准的《投

考報名表》（可於印務局購買或於其網頁或本局網頁下載），於

指定期限(自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接的

第一個工作日起計二十日內）之辦公時間內（週一至週四：上午九

時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上午九時

至下午一時，下午二時三十分至五時三十分），親身交往（位於仁

伯爵綜合醫院的）衛生局文書科。報考時須遞交下列文件：

7.1 與公職沒有聯繫的投考人須遞交：

a）有效的身份證明文件；

b）本通告要求的學歷證明文件副本（遞交時需出示正本核

對）；

c）經投考人簽署的履歷（遞交之履歷需經投考人簽署，否則

視為沒有遞交）；

d）相關範疇之工作經驗及培訓課程的證明文件副本（如有

請遞交，以作履歷分析之用）。

7.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述第a）、b）、c）及d）項所

指文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任

之職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

與公職有聯繫的投考人，如上述第a）及b）項所指文件以及

個人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投

考報名表上明確聲明。

8. 甄選方法

甄選以下列方法進行，而每項甄選方法之評分比例如下：

a）知識考試（淘汰制）——70%

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

6.3 Possuam habilitações académicas ao nível da licenciatura 
em literatura portuguesa, ou língua portuguesa ou em curso de 
licenciatura ministrado em português numa das seguintes áre-
as: ciências sociais ou humanidades.

7. Apresentação de candidatura

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
«Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Ofi-
cial ou descarregada na página electrónica daquela entidade 
pública ou dos Serviços de Saúde), devendo a mesma ser entre-
gue, pessoalmente, dentro do prazo indicado (vinte dias a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação deste aviso 
no Boletim Oficial da RAEM) e no horário de expediente (2.ª 
a 5.ª feira: das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas; 6.ª 
feira: das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), devi-
damente preenchida, à Secção de Expediente Geral dos Servi-
ços de Saúde sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário, 
acompanhada dos seguintes documentos:

7.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Documento de identificação válido;

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

c) Currículo assinado pelo candidato (o currículo a entregar 
deve necessariamente ser assinado pelo próprio candidato, sob 
pena de se considerar como falta de entrega do mesmo);

d) Cópias dos documentos comprovativos de experiência 
profissional e dos cursos de formação na área (caso aplicável, 
para uso de análise curricular).

7.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b), bem como do registo biográfico, desde que os mesmos se 
encontrem já arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

8. Métodos de selecção

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

a) Prova de conhecimentos (eliminatória): 70%;
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b）專業面試——20%

c）履歷分析——10%

知識考試以筆試形式進行，為時三小時，旨在評估投考人擔

任職務所須具備的一般知識或專門知識的水平。知識考試取得

的成績以0分至100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不得進

入接續的甄選方法。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。專業面試的成績以0分至

100分表示。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、工

作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職務的能力。履

歷分析的成績以0分至100分表示。

缺席或放棄任何一項考試的投考人即被除名。

9. 最後成績

9.1 最後成績是在各項甄選方法中得分的加權平均數，以0

分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分之投考

人，均視為被淘汰。

9.2 如投考人得分相同，則按照第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所定準則定出排名的

優先次序。

10. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

10.1 一般知識：運用語言及文化方面的知識，根據典試委員

會選定的題目撰寫葡文文章或公務文書；

10.2 葡文文章的閱讀及理解，以及句子、詞語的辨解和修

正；

10.3 法例：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）第81/99/M號法令——《重組澳門衛生司之組織結構》；

c）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月二十一

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》；

b) Entrevista profissional: 20%;

c) Análise curricular: 10%.

A prova de conhecimentos é escrita e tem a duração de três 
horas, visando avaliar o nível de conhecimentos gerais ou es-
pecíficos, exigíveis para o exercício da função. Os resultados 
obtidos na prova de conhecimentos são classificados de 0 a 100, 
considerando-se excluídos e não sendo admitidos aos métodos 
de selecção seguintes os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de exi-
gências da função. Na entrevista profissional adopta-se a escala 
de 0 a 100 valores.

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho da função, ponderando a habilitação 
académica e profissional, a qualificação e experiência profis-
sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-
plementar. Na análise curricular adopta-se a escala de 0 a 100 
valores.

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

9. Classificação final

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

9.2 Em caso de igualdade classificativa, são aplicados os 
critérios de preferência sucessiva previstos no artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos). 

10. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

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

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

10.3. Legislação:

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

b) Reestruturação da orgânica dos Serviços de Saúde de Ma-
cau, consagrada pelo Decreto-Lei n.º 81/99/M;

c) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, 
de 28 de Dezembro;
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d）第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評核

原則》；

e）第31/2004號行政法規——《公共行政工作人員的工作表

現評核一般制度》；

f）第8/2006號法律——《公務人員公積金制度》；

g）第15/2006號行政法規——《公務人員公積金制度投放供

款規章》；

h）第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

i）經第1/2014號法律修改之第2/2011號法律——《年資獎

金、房屋津貼及家庭津貼制度》；

j）第23/2011號行政法規——《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》。

知識考試期間，除上述法例之外，投考人不得查閱其他資

料，以及使用任何電子產品。

11. 名單公佈

舉行知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告

內。

12. 典試委員會

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：首席顧問高級技術員 Hélder Paulo Morais

正選委員：行政公職局一等文案 Maria Manuel Borralho  

 Ferreira

  行政公職局一等文案 Fernando Leong 

候補委員：顧問翻譯員 林慶玲

  顧問翻譯員 Idalina Cheng da Rosa

13. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

13.1 上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張

貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

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

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

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

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

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

i) Lei n.º 2/2011, com a nova redacção dada pelo Lei n.º 1/2014 
— Regime do prémio de antiguidade e dos subsídios de resi-
dência e de família;

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

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta de 
outra documentação para além da legislação supramencionada, 
assim como o uso de qualquer dispositivo electrónico. 

11. Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova escrita consta-
rão do aviso referente à lista definitiva.

12. Júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Hélder Paulo Morais, técnico superior assessor 
principal.

Vogais efectivos: Maria Manuel Borralho Ferreira, Letrado 
de 1.ª classe da Direcção dos Serviços de Administração e Fun-
ção Pública; e

Fernando Leong, Letrado de 1.ª classe da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública.

Vogais suplentes: Lam Heng Leng, intérprete-tradutora as-
sessora; e

Idalina Cheng da Rosa, Intérprete-tradutora assessora.

13. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e clas-
sificativas

13.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, bem como estarão disponíveis no sítio electrónico 
dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. A localização 
da afixação e consulta destas listas também será publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

13.2 A lista classificativa final, depois de homologada, 
tornar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.
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14. 適用法例

本開考由第14/20 09號法律《公務人員職程制度》以及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

（開考編號：01515/02-AUX.ENF）

按照社會文化司司長二零一五年二月六日的批示，根據第

9/2010號法律《衛生助理員職程制度》、第14/2009號法律《公務

人員職程制度》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，現通過考核方式進行普通對外入職開

考，以散位合同制度填補衛生局護理助理員職程第一職階二等

護理助理員九十六缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。

遞交投考申請表的期限為二十日，自本通告在《澳門特別行

政區公報》公佈後第一個工作日起計。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 任用方式

以散位合同制度任用。

3. 職務內容

二等護理助理員的職務尤其包括：

（一）向病人提供日常活動的照護；

（二）回應病人在照護上的需要；

（三）提供關於病人的有用資料，作為評估及計劃護理服務

的參考；

（四）協助施行護理技術及醫療檢查；

（五）協助執行護理助理員的培訓活動。

4. 薪酬、工作條件及福利

第一職階二等護理助理員的薪俸點為第9/2010號法律《衛生

助理員職程制度》附件表二所載的195點。

14. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), conjugada com o Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

(Ref. do Concurso n.º 01515/02-AUX.ENF)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Fevereiro de 2015, 
e nos termos definidos nas Leis n.os 9/2010 (Regime das carrei-
ras de auxiliar de saúde) e 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), se 
acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de noventa e seis lugares 
de auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de auxiliar de enfermagem, em regime de contrato de assala-
riamento, dos Serviços de Saúde:

1. Tipo, prazo e validade

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

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.

A validade do concurso é de um ano, a contar da data da pu-
blicação da lista classificativa final.

2. Forma de provimento

É provido em regime de contrato de assalariamento.

3. Conteúdo funcional

Ao auxiliar de enfermagem de 2.ª classe são atribuídas, no-
meadamente, as seguintes funções:

1) Prestar cuidados de saúde aos doentes nas suas activida-
des diárias;

2) Atender às necessidades de cuidados dos doentes;

3) Fornecer informações úteis sobre os doentes como refe-
rência para a avaliação e programação dos cuidados de enfer-
magem;

4) Colaborar na execução das técnicas de enfermagem e de 
exames médicos;

5) Ajudar a executar as actividades de formação dos auxiliares 
de enfermagem.

4. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º escalão, vence 
pelo índice 195 da tabela indiciária de vencimentos, constante 
do mapa 2 do Anexo da Lei n.º 9/2010 (Regime das carreiras 
de auxiliar de saúde).
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其他工作條件及福利按現行公職法律制度及衛生助理員職

程制度的一般及特別標準。

5 .投考條件

所有符合以下條件的人士均可投考：

5.1 澳門特別行政區永久性居民；

5.2 具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）項至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

5.3 具備初中畢業學歷；

5.4 合格完成由澳門特別行政區的護理領域的公立教育場所

或合資格的私立實體所舉辦不少於二百小時的衛生基礎培訓課

程。

6. 投考方式

投考人須填妥經第250/2011號行政長官批示第一款核准的

投考報名表（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下載），並

附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週一至週四，上午九

時至下午五時四十五分；週五，上午九時至下午五時三十分），以

親送方式交往位於仁伯爵綜合醫院內的衛生局文書科：

6.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

c）本通告所要求的衛生基礎培訓課程證明文件（遞交時需

出示正本核對）；

d）經投考人簽署的履歷（所遞交之履歷需經投考人簽署，

否則視為沒有遞交）；

e）相關工作經驗及培訓課程的證明文件副本（如有請遞交，

以作履歷分析之用）。

6.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）、d）及e）項

所指文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄。

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais e especiais do Regime jurídico da função pública e 
do Regime das carreiras de auxiliar de saúde em vigor.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que preencham os 
seguintes requisitos:

5.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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

5.3 Estejam habilitados com o ensino secundário geral;

5.4 Tenham concluído com aproveitamento o curso de formação 
básico de saúde com duração não inferior a 200 horas, minis-
trado por estabelecimento oficial de ensino ou por entidade 
privada para tal habilitada, na área de enfermagem, da Região 
Administrativa Especial de Macau.

6. Formalização de candidaturas

Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso» aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Oficial ou descar-
regada na página electrónica daquela entidade pública ou dos 
Serviços de Saúde) e apresentar os documentos abaixo indica-
dos, os quais devem ser entregues pessoalmente até ao termo 
do prazo fixado e durante o horário de expediente (segunda 
a quinta-feira entre as 9,00 horas e as 17,45 horas e sexta-feira 
entre as 9,00 horas e as 17,30 horas), na Secção de Expediente 
Geral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde 
de São Januário:

6.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar:

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

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação dos 
originais para autenticação);

c) Documentos comprovativos do curso de formação básico 
de saúde exigido no presente aviso (é necessário a apresenta-
ção dos originais para autenticação);

d) Nota curricular, devidamente assinada (é necessário que a 
nota curricular seja assinada pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerar como falta de entrega da mesma);

e) Cópias dos documentos comprovativos de experiência 
profissional e dos cursos de formação de área similar (caso 
aplicável, para uso de análise curricular).

6.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) e ainda o 
registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.
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與公職有聯繫的投考人，如上述a）及b）項所指文件以及個

人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投考

報名表上明確聲明。

7. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（淘汰制），以筆試進行，

為時兩小時；

b）第二項甄選方法——專業面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

8. 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力。

9. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰。

10. 最後成績

最後成績是在各種甄選方法中得分的加權算術平均數，方法

如下：

知識考試=50%

專業面試=30%

履歷分析=20%

11. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

12. 名單公佈

知識考試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e 
b), bem como do registo biográfico, caso os mesmos se encon-
trem arquivados nos respectivos processos individuais, deven-
do, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na ficha 
de inscrição em concurso.

7. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos, com 
carácter eliminatório, que revestirá a forma de prova escrita, 
com a duração de duas horas;

b) 2.º método de selecção — Entrevista profissional;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

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

8. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a qualificação e experi-
ência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profis-
sional complementar.

9. Sistema de classificação

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

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

10. Classificação final

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, 
da seguinte forma:

Prova de conhecimentos: 50%;

Entrevista profissional: 30%;

Análise curricular: 20%

11. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previstas 
no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Re-
crutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

12. Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova de conhecimentos 
constarão do aviso referente à lista definitiva.
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13. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張貼，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張貼

地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

14. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）一般文化知識；

b）衛生護理基本知識。

知識考試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產

品）查閱任何法規、書籍或參考資料。

15. 典試委員會之組成

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：護士長 黃夏荑

正選委員：高級專科護士 辛寶玲

  高級專科護士 廖佩雯

候補委員：高級專科護士 Chiu, Luis

  高級專科護士 鄧影婷

16. 適用法例

本開考由第9 / 2 010號法律《衛生助理員職程制度》、第

14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

（開考編號：01615/04-T）

按照社會文化司司長二零一五年二月十二日的批示，根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》以及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現通過考核方式

進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填補衛生局技術員職

程第一職階二等技術員（醫用設備工程範疇）兩缺。

13. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e clas-
sificativas

As referidas listas serão afixadas 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 
estarão disponíveis no sítio electrónico dos Serviços de Saúde: 
http://www.ssm.gov.mo. A localização da afixação e consulta 
destas listas também será publicada no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

14. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) Conhecimentos de cultura geral;

b) Conhecimentos de cuidados de saúde básicos.

Durante a prova de conhecimentos é proibida a consulta 
de quaisquer legislações, livros ou informações de referência, 
através de qualquer forma, nomeadamente o uso de produtos 
electrónicos.

15. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Wong Ha I, enfermeira-chefe.

Vogais efectivos: San Pou Leng, enfermeira-especialista gra-
duada; e

Liu Pui Man Maria, enfermeira-especialista graduada.

Vogais suplentes: Chiu, Luis, enfermeiro-especialista gradu-
ado; e

Tang Ieng Teng, enfermeira-especialista graduada.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das 
Leis n.os 9/2010 (Regime das carreiras de auxiliar de saúde) e 
14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos), e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

(Ref. do Concurso n.º 01615/04-T)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Fevereiro de 
2015, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), conjugado 
com o Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de duas vagas de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de electromedicina, em regime de contrato 
além do quadro, dos Serviços de Saúde.
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1. 開考類別　

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

3. 任用方式

以編制外合同制度任用，之前需以散位合同制度試用六個

月。

4. 職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

5. 職務內容

技術員（醫用設備工程範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思和發

展計劃、發出意見書，參加部門及跨部門性質的工作小組會議，

以備上級就醫用設備工程範疇的政策和管理制訂措施作出決

定。

6. 薪酬、工作條件及福利

6.1 第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律《公務

人員職程制度》附件一表二所載的350點。

6.2 其他工作條件及福利按現行公職法律制度的一般及特別

標準。

7. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

7.1 澳門特別行政區永久性居民；

7.2 須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款第b）項至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

7.3 具備醫用設備工程、電子及電機工程或相關範疇的高等

課程學歷。

8. 投考人遞交方法

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的專用

印件《投考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載），於指定期限（自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.

2. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano, a contar da 
data da publicação da lista de classificação final.

3. Forma de provimento

A forma de provimento é em regime de contrato além do 
quadro, precedido de um período experimental de seis meses 
em regime de contrato de assalariamento.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

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

5. Conteúdo funcional

Técnico, área de electromedicina

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

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

6.1 O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 
da tabela indiciária de vencimentos, constante do Mapa 2 do 
Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos).

6.2 As demais condições de trabalho e regalias obedecem 
aos critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função 
Pública em vigor.

7. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

 7.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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

7.3 Estejam habilitados com curso superior em electromedi-
cina, engenharia electrónica e electrotécnica ou afins.

8. Apresentação de candidatura

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
«Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Ofi-
cial ou descarregada na página electrónica daquela entidade 
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緊接的第一個工作日起計二十日內）及辦公時間內（週一至週四：

上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上

午九時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分）以親送方式

遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院），報考時須遞交下

列文件：

8.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

a）有效的身份證明文件（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件，及載有各學年所有所修

科目的證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

c）經投考人簽署的履歷（所遞交之履歷需經投考人簽署，否

則視為沒有遞交）；

d）相關工作經驗及培訓課程的證明文件副本（如有請遞

交，以作履歷分析之用）。

8.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）及d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）及b）項所指文件以及個

人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投考

報名表上明確聲明。

9. 甄選方法

甄選以下列方法進行，而每項甄選方法之評分比例如下：

a）知識考試（淘汰制）──50 %；

b）專業面試──30 %；

c）履歷分析──20 %。

知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平。以筆試形式進行，為時三小時，知識考試取

得的成績以0分至100分表示，得分低於50分，將被淘汰且不得

進入接續的甄選方法。

pública ou dos Serviços de Saúde), devendo a mesma ser entre-
gue, pessoalmente, dentro do prazo indicado (vinte dias a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação deste aviso 
no Boletim Oficial da RAEM) e no horário de expediente (2.ª 
a 5.ª feira: das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas; 6.ª 
feira: das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), devi-
damente preenchida, à Secção de Expediente Geral dos Servi-
ços de Saúde sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário, 
acompanhada dos seguintes documentos:

8.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Documento de identificação válido (é necessário a apre-
sentação de original para autenticação);

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso e cópia dos documentos em que 
constem todas as disciplinas de cada ano lectivo (é necessária a 
apresentação dos originais para autenticação);

c) Nota curricular, devidamente assinada (é necessário que a 
nota curricular seja assinada pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerar como falta de entrega da mesma);

d) Cópias dos documentos comprovativos de experiência 
profissional e dos cursos de formação de área similar (caso 
aplicável, para uso de análise curricular).

8.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b), bem como do registo biográfico, desde que os mesmos se 
encontrem já arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

9. Métodos de selecção

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

a) Prova de conhecimentos (eliminatória): 50%;

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminada função. Reveste-se da forma escrita e tem a duração 
de três horas. Os resultados obtidos na prova de conhecimen-
tos são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e 
não sendo admitidos aos métodos seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores.
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專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件，專業面試的成績以0分至

100分表示。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力，履歷分析的成績以0分至100分表示。

缺席或放棄任何一項考試的投考人即被除名。

10. 最後成績

10.1最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，

以0分至100分表示。在最後成績中得分低於50分之投考人，均視

為被淘汰。

10.2 如投考人得分相同，則按照第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定訂出排名的

優先次序。

11. 知識考試範圍

考試範圍包括以下內容：

a）第74/99/M號法令核准公共工程承攬合同之法律制度─

若干廢止；

b）第122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開支

制度》；

c）電子及電機工程學知識；

d）電子及電機工程設計；

e）醫院設施設備知識。

知識考試期間，除上述法例之外，投考人不得以任何方式

（包括使用電子產品）查閱其他參考書籍或資料。

12. 名單公佈

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告內。

13.  典試委員會

本開考之典試委員會由下列成員組成：

 主席：顧問高級技術員 鄭董峰

 正選委員：顧問高級技術員 唐山

  二等高級技術員 梁君健

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de exi-
gências da função. Na entrevista profissional adopta-se a escala 
de 0 a 100 valores.

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a qualificação e experi-
ência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profis-
sional complementar. Na análise curricular adopta-se a escala 
de 0 a 100 valores.

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

10. Classificação final

10.1 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valo-
res. A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 
final obtenham classificação inferior a 50 valores.

10.2 Em caso de igualdade classificativa, são aplicados os 
critérios de preferência sucessiva previstos no artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos). 

11. Programa 

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) O Decreto-Lei n.º 74/99/M, Aprova o regime jurídico do 
contrato das empreitadas de obras públicas.- Revogações;

b) O Decreto-Lei n.º 122/84/M, Regime das despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços;

c) Conhecimentos sobre a engenharia electrónica e electro-
técnica;

d) Design na área de engenharia electrónica e electrotécnica;

e) Conhecimentos básicos sobre as instalações e equipamen-
tos hospitalares.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta de 
outros livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma, nomeadamente, o uso de produtos electrónicos, com 
excepção da legislação acima mencionada.

12. Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova escrita consta-
rão do aviso referente à lista definitiva.

13. Júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Cheang Tong Fong, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Tong San, técnico superior assessor; e

 Leong Kuan Kin, técnico superior de 2.ª classe.
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 候補委員：顧問高級技術員 蘇健文

 首席顧問高級技術員 張德發

14. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

14.1上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張

貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

14.2  最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

15. 適用法例

本開考由第14/20 09號法律《公務人員職程制度》以及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

（開考編號：01715/01-ITP）

按照社會文化司司長二零一五年二月十二日的批示，根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現通過考核方式

進行普通對外入職開考，以編制外合同制度招聘翻譯員職程第

一職階二等翻譯員（中葡翻譯範疇）兩缺。

1. 開考類別　

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

3. 任用方式

以編制外合同制度任用，之前需以散位合同制度試用六個

月。

4. 職務內容

二等翻譯員須忠於文章內容和寫作風格進行兩種正式語文

翻譯（中葡/葡中）；須忠於演說者的正確意思進行兩種正式語文

Vogais suplentes: Sou Kin Man, técnico superior assessor; e

Cheong Tak Fat, técnico superior assessor principal.

14. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e clas-
sificativas

14.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, bem como estarão disponíveis no sítio electrónico 
dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. A localização 
da afixação e consulta destas listas também será publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

14.2 A lista classificativa final, depois de homologada, tornar-
-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), conjugada com o Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

(Ref. do Concurso n.º 01715/01-ITP)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Fevereiro de 2015, 
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carrei-
ras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares 
de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, área de línguas 
chinesa e portuguesa, da carreira de intérprete-tradutor, em 
regime de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.

2. Prazo de validade

A validade do presente concurso é de um ano, a contar da 
data da publicação da lista de classificação final.

3. Forma de provimento

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

4. Conteúdo funcional

Ao intérprete-tradutor de 2.ª classe compete efectuar a tradu-
ção de textos numa das línguas oficiais (chinês/português) para 
a outra e vice-versa, procurando respeitar o conteúdo e a forma 
dos mesmos; fazer a interpretação consecutiva ou simultânea 
de intervenções orais em uma das línguas oficiais (chinês/portu-
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的接續傳譯或同聲傳譯（中葡/葡中）；對中葡及葡中文本進行翻

譯鑑定工作。

5. 薪酬、工作條件及福利

第一職階二等翻譯員的薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表七所載薪俸表的440點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度的一般及特別標

準。

6. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備中葡翻譯學士學位或語言（中文或葡文）學士學位。

7. 投考辦法

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的專用

印件《投考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載），於指定期限（自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日

緊接的第一個工作日起計二十日內）及辦公時間內（週一至週四：

上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上

午九時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分）以親送方式

遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院），報考時須遞交下

列文件：

7.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

a）有效的身份證明文件（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

c）經投考人簽署之中文或葡文個人履歷（所遞交之履歷須

經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；及

d） 相關工作經驗及培訓課程的證明文件副本（如有請遞

交，以作履歷分析之用）。

guês) para a outra e vice-versa, procurando respeitar o sentido 
exacto do que é dito pelos intervenientes; prestar serviços de 
peritagem oficial em documentos escritos em qualquer das lín-
guas oficiais.

5. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice 440 da tabela indiciária de vencimentos constante do 
Mapa 7 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos».

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função Pú-
blica em vigor.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

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

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

c) Estejam habilitados com licenciatura em tradução e inter-
pretação em línguas chinesa e portuguesa ou licenciatura em 
línguas (língua chinesa ou portuguesa).

7. Forma de admissão

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
«Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Ofi-
cial ou descarregada na página electrónica daquela entidade 
pública ou dos Serviços de Saúde), devendo a mesma ser entre-
gue, pessoalmente, dentro do prazo indicado (vinte dias a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação deste aviso 
no Boletim Oficial da RAEM) e no horário de expediente (2.ª 
a 5.ª feira: das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas; 6.ª 
feira: das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), devi-
damente preenchida, à Secção de Expediente Geral dos Servi-
ços de Saúde sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário, 
acompanhada dos seguintes documentos:

7.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Documento de identificação válido (é necessário a apre-
sentação de original para autenticação);

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação de ori-
ginal para autenticação);

c) Nota curricular, em chinês ou português, devidamente 
assinada pelo candidato ( deve necessariamente ser assinada 
pelo próprio candidato, sob pena de se considerar como falta 
de entrega da mesma); e

d) Cópias dos documentos comprovativos de experiência 
profissional e dos cursos de formação de área similar (caso 
aplicável, para uso de análise curricular).
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7.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）及d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）及b）項所指文件以及個

人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投考

報名表上明確聲明。

8. 甄選方法

甄選採用下列方法進行，各種方法所佔比重如下：

8.1 知識考試：70%

第一階段：筆試（三小時；佔知識考試50%）；

第二階段：口試（三十分鐘；佔知識考試50%）；

8.2 專業面試：15%；以及

8.3 履歷分析：15%。

知識考試：評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平。

專業面試：根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工作

資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析：透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

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

某一職務的能力。

缺席或放棄任何一項考試的投考人即被除名。

在各項甄選方法中取得的成績以0分至100分表示。

9. 最後成績

9.1 最後成績以0分至100分表示，投考人的最後成績是在

各項甄選方法中得分的加權算術平均數，低於50分者視作被淘

汰。

7.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b), bem como do registo biográfico, desde que os mesmos se 
encontrem já arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
apresentação da candidatura.

8. Método de selecção

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

8.1 Provas de conhecimentos: 70%:

1.ª fase: Prova escrita (três horas; 50% da prova de conheci-
mentos);

2.ª fase: Prova oral (trinta minutos; 50% da prova de conhe-
cimentos);

8.2 Entrevista profissional: 15%; e

8.3 Análise curricular: 15%

Provas de conhecimentos: Avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determinada 
função;

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

Análise curricular: Examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar;

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

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

9. Classificação final

9.1 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valo-
res. A classificação final resulta da média ponderada das classi-
ficações obtidas nos métodos de selecção utilizados, sendo con-
siderados excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.
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9.2 如投考人得分相同，按第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定的優先指引排列名

次。

10. 知識考試範圍

知識考試內容為翻譯澳門特別行政區公共行政知識、澳門

衛生範疇一般知識，以及國內外時事及通識。知識考試中筆試及

口試內容所佔比重如下：

筆試：

第一部分——中葡翻譯——50%

第二部分——葡中翻譯——50%

口試：

第一部分——中葡傳譯——50%

第二部分——葡中傳譯——50%

進行筆試時投考人只可使用紙本字典作參考。

11. 名單公佈

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告內。

12.  典試委員會

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：顧問翻譯員 Idalina Cheng da Rosa

正選委員：顧問翻譯員（行政公職局） Glória do Espírito 

 Santo

  二等翻譯員（行政公職局）  Filipe Luís Chan

候補委員：顧問翻譯員 劉培貞

  顧問翻譯員 胡慧明

13. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

13.1 上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo。上述名單的張

貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

9.2 Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as indicações de preferência previs-
tas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos». 

10. Programa das provas de conhecimentos

As provas de conhecimentos terão como conteúdo a tradu-
ção de matérias relativas à Administração Pública da RAEM, 
conhecimentos gerais da área de saúde de Macau, actualidades 
e assuntos nacionais e internacionais, sendo o conteúdo da pro-
va escrita e da prova oral ponderado da seguinte forma:

Prova escrita:

Parte I — Tradução de chinês para português — 50%;

Parte II — Tradução de português para chinês — 50%.

Prova oral:

Parte I — Interpretação de chinês para português — 50%;

Parte II — Interpretação de português para chinês — 50%.

Na prova escrita apenas será permitido consultar dicionários 
em suporte de papel.

11. Publicação de listas

O local, a data e hora da realização da prova escrita consta-
rão do aviso referente à lista definitiva.

12. Júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Idalina Cheng da Rosa, intérprete-tradutora as-
sessora.

Vogais efectivas: Glória do Espírito Santo, intérprete-tradu-
tora assessora (SAFP). 

Filipe Luís Chan, intérprete-tradutora de 2.ª classe (SAFP).

Vogais suplentes: Lau Pui Cheng Maria Teresa, intérpre-
te-tradutora assessora; e

Vu Vai Meng, Intérprete-tradutora assessora.

13. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e clas-
sificativas

13.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, bem como estarão disponíveis no sítio electrónico 
dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. A localização 
da afixação e consulta destas listas também será publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

13.2 A lista classificativa final, depois de homologada, tor-
nar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.
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14. 適用法例

本開考由第14/20 09號法律《公務人員職程制度》以及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

（開考編號：02015/04-T）

按照社會文化司司長二零一五年二月十二日的批示，根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現通過考核方式

進行普通對外入職開考，以編制外合同制度填補衛生局技術員職

程第一職階二等技術員（設施管理範疇）一缺。

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公布之日起計。

3. 任用方式

以編制外合同制度任用，之前需以散位合同制度試用六個

月。

4. 職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

5. 職務內容

技術員（設施管理範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計畫、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

以備上級就有關設施管理範疇政策和管理措施作出決定。

6. 薪酬、工作條件及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表二所載的第五級別350點。

14. Legislação aplicável

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

(Ref. do Concurso n.º 02015/04-T)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Fevereiro de 
2015, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de 1 lugar de 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de 
gestão de instalações, em regime de contrato além do quadro, 
dos Serviços de Saúde. 

1. Tipo de concurso

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas.

2. Validade do concurso

A validade do presente concurso é de um ano, a contar da 
data da publicação da lista classificativa final.

3. Forma de provimento

É provido em regime de contrato além do quadro, precedido 
de um período experimental de seis meses em regime de con-
trato de assalariamento.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

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

5. Conteúdo funcional

Técnico da área de gestão de instalações 

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

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do nível 5 do mapa 
2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos).
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其他工作條件及福利按現行公職法律制度的一般標準。

7. 投考條件

所有符合以下條件的人士均可投考：

7.1 澳門特別行政區永久性居民；

7.2 具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）項至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

7.3 具備設施管理或工商管理的高等課程學歷。

8. 投考方式

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的專用

印件《投考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載），於指定期限（自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日

緊接的第一個工作日起計二十日內）及辦公時間內（週一至週四：

上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上

午九時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分）以親送方式

到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）報考，報考時須遞交下

列文件：

8.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

1）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

2）本通告所要求的學歷證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

3）經投考人簽署的履歷（所遞交之履歷需經投考人簽署，否

則視為沒有遞交）；

4）相關工作經驗及培訓課程的證明文件副本（如有請遞交，

以作履歷分析之用）。

8.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）及d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）及b）項所指文件以及個

人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投考

報名表上明確聲明。

As demais condições de trabalho e regalias obedecem aos 
critérios gerais do Regime jurídico da função pública em vigor.

7. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam os 
seguintes requisitos:

7.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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

7.3 Estejam habilitados com curso superior em gestão de ins-
talações ou gestão de empresas.

8. Formalização de candidaturas

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
«Ficha de inscrição em concurso», aprovado pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Oficial 
ou descarregada na página electrónica daquela entidade públi-
ca ou dos Serviços de Saúde), devendo a mesma ser entregue, 
pessoalmente, dentro do prazo indicado (vinte dias a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação deste aviso no Bo-
letim Oficial da RAEM) e no horário de expediente (segunda 
a quinta-feira entre as 9,00 às 13,00 horas e 14,30 às 17,45 horas 
e sexta-feira entre as 9,00 às 13,00 horas e 14,30 às 17,30 horas), 
devidamente preenchida, na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Ja-
nuário, acompanhada dos seguintes documentos:

8.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar:

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

2) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessário a apresentação dos 
originais para autenticação);

3) Nota curricular, devidamente assinada (é necessário que a 
nota curricular seja assinada pelo próprio candidato, sob pena 
de se considerar como falta de entrega da mesma);

4) Cópias dos documentos comprovativos de experiência 
profissional e dos cursos de formação de área similar (caso 
aplicável, para uso de análise curricular).

8.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresen-
tar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos acima referidos nas alí-
neas a) e b), bem como do registo biográfico, caso os mesmos 
se encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.
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9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試，淘汰制，以筆試進行，為

時三小時；

b）第二項甄選方法——專業面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

10. 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業 條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力。

11. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰。

12. 最後成績

最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各種甄選方法

中得分的加權算術平均數，其方式如下：

知識考試=50%；

專業面試=30%；

履歷分析=20%。

13. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

14. 名單公佈

14.1 臨時名單、確定名單及成績名單將於若憲馬路衛生局

行政大樓一樓人事處張貼，並上載於衛生局網頁ht t p://w w w.

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos, com 
carácter eliminatório, que revestirá a forma de prova escrita, 
com a duração de três horas;

b) 2.º método de selecção — Entrevista profissional;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

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

10. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
a habilitação académica e profissional, a qualificação e experi-
ência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profis-
sional complementar.

11. Sistema de classificação

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

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

12. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. A 
classificação final resulta da média aritmética ponderada das 
classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da 
seguinte forma:

Prova de conhecimentos: 50%;

Entrevista profissional: 30%;

Análise curricular: 20%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos).

14. Publicação de listas

14.1 As listas provisórias, definitivas e classificativas serão 
afixadas 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 estarão disponíveis no sítio electró-
nico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. A locali-
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ssm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈；

14.2 知識考試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告

內；

14.3 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

15. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

a）經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修改之十二月十五日第122/84/M號法令——有關工程、取得財

貨及勞務之開支制度；

b）七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服

務之程序；

c）第74/99/ M號法令——《公共工程承攬合同之法律制

度》；

d）第24/95/M號法令——《防火安全規章》；

e）第19/89/M號法令——《核准燃料產品設施安全章程》；

f）設施管理、工程項目管理及醫院設施管理的知識；

g）工業安全知識。

知識考試期間，除可查閱上述第a）至e）法例之外，投考人不

得以任何方式（包括使用電子產品）查閱其他參考書籍或資料。

16. 典試委員會的組成

本開考的典試委員會由下列成員組成：

主席：首席顧問高級技術員 張德發

正選委員：顧問高級技術員 何家傑

     二等高級技術員 李俊禧

候補委員：顧問高級技術員 甘永康

     顧問高級技術員 唐山

17. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一五年二月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $64,200.00）

zação da afixação e consulta destas listas também será publi-
cada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau;

14.2 O local, a data e hora da realização da prova de conhe-
cimentos constarão do aviso referente à lista definitiva;

14.3 A lista classificativa final, depois de homologada, 
tornar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

15. Programa das provas

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, 
e pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regime das 
despesas com obras e aquisição de bens e serviços;

b) Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o pro-
cesso de aquisição de bens e serviços;

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

d) Decreto-Lei n.º 24/95/M — Aprova o Regulamento de Se-
gurança contra Incêndios;

e) Decreto-Lei n.º 19/89/M — Aprova o Regulamento de Se-
gurança das Instalações de Produtos Combustíveis.

f) Conhecimentos sobre a gestão das instalações, dos projec-
tos das obras e das instalações hospitalares;

g) Conhecimentos sobre a segurança do trabalho.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta de 
outros livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma, nomeadamente o uso de dispositivos electrónicos, com 
excepção da legislação das alíneas a) a e) acima mencionadas.

16. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Cheong Tak Fat, técnico superior assessor principal.

Vogais efectivos: Ho Ka Kit, técnico superior assessor; e

Lei Chon Hei, técnico superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Kam Weng Hong, técnico superior assessor; e

Tong San, técnico superior assessor.

17. Legislação aplicável

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

Serviços de Saúde, aos 16 de Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 64 200,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para preenchimento de um 
lugar de assistente de relações públicas especialista principal, 
1.º escalão, da carreira de assistente de relações públicas do 
pessoal contratado além do quadro da Direcção dos Serviços 
de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, 
de 17 de Dezembro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Chen Lik ............................................................................... 92,5

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Fevereiro de 2015).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 29 de Janeiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Kou Chan Mei, técnica especialista.

Vogais efectivas: Si Tou Wai Sin, técnica especialista; e

Tam Wai Chu, técnica superior assessora principal da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Listas

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior dos trabalhadores contratados além do 
quadro do Instituto do Desporto, cujo anúncio foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 50, II Série, de 10 de Dezembro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Ma Chi Chong ..................................................................... 88,75

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, a contar da data da sua publica-
ção no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

旅 遊 局

名 單

為旅遊局以編制外合同任用的公關督導員職程第一職階首

席特級公關督導員一缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考，開考公告經於二零一四年十二月十七日第五十一期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

陳力 ................................................................................... 92.5

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公布之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年二月六日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年一月二十九日於旅遊局

典試委員會：

主席：特級技術員 高珍美

正選委員：特級技術員 司徒唯倩

  首席顧問高級技術員（行政公職局） 譚惠珠

（是項刊登費用為 $1,361.00）

體 育 發 展 局

名 單

為填補體育發展局編制外合同人員高級技術員職程第一職

階顧問高級技術員一缺，經於二零一四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

性方式進行普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

馬子聰 ............................................................................. 88.75

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起

上訴。
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（社會文化司司長於二零一五年二月六日批示確認）

二零一五年一月二十八日於體育發展局

典試委員會：

主席：體育發展局行政財政處處長 林國洪

正選委員：體育發展局顧問高級技術員 夏秀娟

     行政公職局首席顧問高級技術員 譚惠珠 

為填補體育發展局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

性方式進行普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

何國光 ............................................................................. 81.61

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起

上訴。

（社會文化司司長於二零一五年二月六日批示確認）

二零一五年一月二十八日於體育發展局

典試委員會：

主席：體育發展局行政財政處處長 林國洪         

正選委員：體育發展局體育設備管理處代處長 莫子恆

     行政公職局首席顧問高級技術員 譚惠珠

為填補體育發展局編制外合同人員技術員職程第一職階首

席技術員七缺，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性方式進行

普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 陳暢堅 ..................................................................... 82.44

2.º 歐偉棠 ..................................................................... 82.17

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Fevereiro de 2015).

Instituto do Desporto, aos 28 de Janeiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe da Divisão Administrati-
va e Financeira do Instituto do Desporto.

Vogais efectivos: Ha Sao Kun, técnico superior assessor do 
Instituto do Desporto; e

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

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico dos trabalhadores contratados além do qua-
dro do Instituto do Desporto, cujo anúncio foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 50, II Série, de 10 de Dezembro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Ho Kuok Kuong ................................................................. 81,61

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, a contar da data da sua publica-
ção no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Fevereiro de 2015).

Instituto do Desporto, aos 28 de Janeiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe da Divisão Administrati-
va e Financeira do Instituto do Desporto.

Vogais efectivos: Mok Chi Hang, chefe da Divisão de Gestão 
do Equipamento Desportivo do Instituto do Desporto, substi-
tuto; e

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

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de sete 
lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico  
dos trabalhadores contratados além do quadro do Instituto do 
Desporto, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 
10 de Dezembro de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Cheong Kin..................................................... 82,44

2.º Ao Wai Tong ............................................................. 82,17
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合格應考人： 分

3.º 戴愛珍 ..................................................................... 82.11

4.º 袁天恩 ..................................................................... 81.83

5.º 陸凱瑩 ..................................................................... 81.67*

6.º 蔣碧雯 ..................................................................... 81.67

7.º 譚穎兒 ..................................................................... 81.39

*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。

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起

上訴。

（社會文化司司長於二零一五年二月六日批示確認）

二零一五年一月三十日於體育發展局

典試委員會：

主席：體育發展局行政財政處處長 林國洪

正選委員：體育發展局運動醫學中心代處長 江世恩

     民政總署首席技術員 鍾馥宇

（是項刊登費用為 $4,215.00）

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》第二組內的通告及按照社會文化司司長二零一四年九月

一日之批示，本局以考核方式進行普通對外入職開考，以填補編

制人員一缺及編制外合同制度八缺的行政技術助理員職程第一

職階二等行政技術助理員（行政文員範疇）。

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。

二零一五年二月十六日於體育發展局

局長 戴祖義

（是項刊登費用為 $950.00）

Candidatos aprovados: valores

3.º Tai Oi Chan ............................................................... 82,11

4.º Un Tin Ian ................................................................. 81,83

5.º Luk Elsa Pereira Hoi Ying ...................................... 81,67 a)

6.º Cheong Pek Man ...................................................... 81,67

7.º Tam Veng I ................................................................ 81,39

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, a contar da data da sua publi-
cação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Fevereiro de 2015).

Instituto do Desporto, aos 30 de Janeiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe da Divisão Administrati-
va e Financeira do Instituto do Desporto.

Vogais efectivos: Sérgio Rosário da Conceição, chefe da Di-
visão do Centro de Medicina Desportiva do Instituto do Des-
porto, substituto; e

Chung Fu Yu, técnico principal do Instituto para os Assun-
tos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 4 215,00)

Anúncio

Avisam-se os candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar do quadro e oito lugares em regime de contrato além do 
quadro, de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, área 
de oficial administrativo, do Instituto do Desporto, abertos por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 20, II Série, de 14 de Maio de 2014, e por 
despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura, de 1 de Setembro 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 Complementar 
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 Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011.

Instituto do Desporto, aos 16 de Fevereiro de 2015.

O Presidente do Instituto, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 950,00)
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澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/004/2015）

根據社會文化司司長於二零一五年二月六日作出之批示，為

澳門大學供應及安裝室外內自行車泊車架項目進行公開招標。

有意競投者可從二零一五年二月二十五日起，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三月五日上

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，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三月二十五日下午五

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柒萬肆仟元正

（$74,000.00），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三月二十六日上午十時正，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。

二零一五年二月十三日於澳門大學

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 $1,801.00）

旅 遊 學 院

公 告

旅遊學院為填補以下空缺，經於二零一五年一月十四日第二

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

制的方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規《公

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/004/2015)

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Se-
nhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de 
Fevereiro de 2015, se encontra aberto o concurso público para 
o fornecimento e instalação dos suportes de estacionamento 
para bicicletas, destinados ao uso em recinto coberto e ao ar 
livre, na Universidade de Macau.

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 25 de Fevereiro 
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 
concurso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, 
no máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento 
e inspeccionarem o local. A sessão de esclarecimento decor-
rerá às 10,00 horas do dia 5 de Março de 2015, na Sala 1011, 
1.º andar do Edifício Administrativo, N6, 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 25 de Março 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 $ 74 000,00 (setenta 
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 
26 de Março de 2015, na Sala 1011, 1.º andar do Edifício Admi-
nistrativo, N6, na Universidade de Macau, Avenida da Univer-
sidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 13 de Fevereiro de 2015.

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 $ 1 801,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Anúncios

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 no quadro de anúncio do 
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務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定公佈，准

考人臨時名單已張貼於望廈山旅遊學院行政暨財政輔助部告示

板，並於旅遊學院內聯網內公佈：

個人勞動合同人員空缺： 

第一職階首席技術員二缺。

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。

二零一五年二月十三日於旅遊學院

院長 黃竹君

（是項刊登費用為 $1,057.00）

旅遊學院為填補以下空缺，經於二零一五年一月二十一日

第三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件及

有限制的方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定公

佈，准考人臨時名單已張貼於望廈山旅遊學院行政暨財政輔助

部告示板，並於旅遊學院內聯網內公佈： 

個人勞動合同人員空缺： 

第一職階首席行政技術助理員一缺。 

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。 

二零一五年二月十六日於旅遊學院 

院長 黃竹君

（是項刊登費用為 $989.00）

澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

公 告

澳門特別行政區政府公佈，根據社會文化司司長於二零一五

年二月十二日作出的批示，批准就判給「第六十二屆澳門格蘭披

治大賽車機動車輛和零配件的運輸服務」的行政程序。

Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro deste Instituto, 
sito na Colina de Mong-Há, e publicada na intranet do Instituto 
de Formação Turística (IFT), a lista provisória dos candidatos 
ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores do IFT, para o preenchimento dos seguintes luga-
res do IFT, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II 
Série, de 14 de Janeiro de 2015:

Lugares dos trabalhadores contratados por contrato indivi-
dual de trabalho:

Dois lugares de técnico principal, 1.º escalão.

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

Instituto de Formação Turística, aos 13 de Fevereiro de 2015.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anún-
cio do Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro deste 
Instituto, sito na Colina de Mong-Há, e publicada na intranet 
do Instituto de Formação Turística (IFT), a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores do IFT, para o preenchimento do 
seguinte lugar do IFT, cujo anúncio de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 3, II Série, de 21 de Janeiro de 2015: 

Lugar do trabalhador contratado por contrato individual de 
trabalho: 

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

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

Instituto de Formação Turística, aos 16 de Fevereiro de 2015.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 989,00)

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

Anúncios

A Região Administrativa Especial de Macau faz público 
que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Fevereiro de 2015, 
foi autorizado o procedimento administrativo para adjudicação 
do «Serviço de transporte de veículos motorizados e sobressa-
lentes destinados ao 62.º Grande Prémio de Macau»:
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1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。

2. 招標方式：公開招標。

3. 提供服務的地點：根據承投規則所示之地點。

4. 服務目的：提供專業的機動車輛和零配件的運輸服務。

5. 執行期限：遵照承投規則內所列明的期限。

6. 標書的有效期：九十日，由公開開啟標書儀式結束後起

計。

7. 臨時保證金：澳門幣壹拾萬元（$100,000.00），可以以現

金或保付支票交付旅遊局財政處，或以法定銀行擔保提供，並註

明收款人為“澳門格蘭披治大賽車委員會”及用途。

8. 確定保證金：判給總價的百分之五。

9. 底價：不設底價。

10. 延期：倘若因不可抗力之原因，導致公共部門停止辦公，

則原定的講解會、截標日期及開標日期順延至緊接的第一個工作

日。

11. 交標地點、日期及時間：在二零一五年三月二十四日下午

五時四十五分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治大

賽車控制塔1樓之澳門格蘭披治大賽車委員會，並取回收據。

12. 講解會：有意者可於二零一五年三月九日上午十一時，出

席於澳門格蘭披治大賽車委員會舉行之講解會。

13. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門格蘭披治大賽車委員會。

日期及時間：二零一五年三月二十五日上午十一時。

開啟標書時，投標人應出席以提交倘有的異議或解釋標書

文件內可能出現之疑問。

14. 投標書的評核標準及其所佔的比重﹕

a）價格——70%；

b）執行服務的計劃——8%，其細部評分方式如下：

i. 服務計劃的詳細度——4%；

ii. 突發事件的解決方案——4%。

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Comissão do 
Grande Prémio de Macau.

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Local de execução dos serviços: locais mencionados no 
caderno de encargos.

4. Objecto dos serviços: fornecimento do serviço profissional 
de transporte de veículos motorizados e sobressalantes.

5. Prazo de execução: cumprimento das datas constantes do 
caderno de encargos.

6. Prazo de validade das propostas: 90 dias, a contar do acto 
público do concurso.

7. Caução provisória: $ 100 000,00 (cem mil patacas), po-
dendo ser prestada por depósito em numerário ou mediante 
cheque visado, a entregar na Divisão Financeira da Direcção 
dos Serviços de Turismo, ou por garantia bancária, aprovados 
nos termos legais, à ordem da Comissão do Grande Prémio de 
Macau, devendo ser especificado o fim a que se destina.

8. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

9. Valor do serviço: sem preço base.

10. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços pú-
blicos por motivo de força maior, a sessão de esclarecimento, 
o termo de entrega das propostas e a abertura das propostas 
serão adiados para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, 
à mesma hora.

11. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: en-
tregue contra recibo na Comissão do Grande Prémio de Ma-
cau, sita em Macau, na Avenida da Amizade n.º 207, Torre de 
Controlo do Grande Prémio de Macau, 1.º andar, até às 17,45 
horas do dia 24 de Março de 2015.

12. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá 
lugar às 11,00 horas do dia 9 de Março de 2015, na sede da Co-
missão do Grande Prémio de Macau.

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

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau;

Dia e hora: 25 de Março de 2015, pelas 11,00 horas.

Os concorrentes deverão fazer-se representar no acto públi-
co de abertura das propostas para apresentação de eventuais 
reclamações e/ou esclarecimento de dúvidas acerca da docu-
mentação integrante da proposta.

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

a) Preço — 70%;

b) Plano de realização dos serviços — 8%, avaliado de acor-
do com os seguintes subcritérios:

i. Nível de detalhe do plano — 4%;

ii. Plano de resolução de incidentes — 4%.
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c）提供運輸比賽機動車輛服務的經驗——10%，其細部評

分方式如下：

i. 為澳門特別行政區政府部門提供運輸比賽機動車輛服務

的經驗——5%；

i i. 為澳門特別行政區私人機構提供運輸比賽機動車輛服務

的經驗——2%；

i i i. 國際貨運代表實體/代理運輸比賽機動車輛的經驗——

3%。

d）執行服務的人力資源及運輸設備——8%，其細部評分方

式如下：

i. 執行服務所提供的人力資源數目及工作分配——4%；

ii. 執行服務所提供的運輸設備及分配——4%。

e）優先聘用本地員工——4%。

計算之方式根據招標方案內第11條之說明。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、日期及價格：

地點：澳門格蘭披治大賽車委員會；

時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦公

時間內；

價格：澳門幣伍佰元（$500.00）。

二零一五年二月十六日於澳門格蘭披治大賽車委員會

協調員 安棟樑 

（是項刊登費用為 $4,185.00）

澳門特別行政區政府公佈，根據社會文化司司長於二零一五

年二月十二日作出的批示，批准就判給「第六十二屆澳門格蘭披

治大賽車——賽道上工作人員提供飯盒的服務」的行政程序。

1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。

2. 招標方式：公開招標。

3. 執行期限：遵照承投規則內所列明的期限。

c) Experiência na prestação do serviço de transporte de veí-
culos do desporto motorizado — 10%, avaliado de acordo com 
os seguintes subcritérios:

i. Experiência na prestação do serviço de transporte de 
veículos do desporto motorizado para serviços públicos da 
RAEM — 5%;

ii. Experiência na prestação do serviço de transporte de 
veículos do desporto motorizado para entidades privadas da 
RAEM — 2%;

iii. Experiência das entidades/agentes de representação no 
sector do transporte internacional de veículos do desporto mo-
torizado — 3%.

d) Recursos humanos e equipamentos de transporte a afec-
tar à prestação dos serviços — 8%, avaliado de acordo com os 
seguintes subcritérios:

i. Quantidade dos recursos humanos a disponibilizar para a 
prestação dos serviços e respectiva distribuição de trabalhos — 
4%;

ii. Quantidade dos equipamentos de transporte a disponibi-
lizar para a prestação dos serviços e respectiva distribuição — 
4%;

e) Prioridade aos trabalhadores residentes — 4%.

O cálculo está descrito no artigo 11.º do programa do con-
curso.

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

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau.

Data e horário: dias úteis, a contar da data da publicação do 
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.

Preço: $ 500,00 (quinhentas patacas).

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 16 de Fevereiro 
de 2015.

O Coordenador da Comissão, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 4 185,00)

A Região Administrativa Especial de Macau faz público 
que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Fevereiro de 2015, 
foi autorizado o procedimento administrativo para adjudicação 
do «Fornecimento de “Lunch Boxes” aos trabalhadores em 
serviço ao longo do circuito do 62.º Grande Prémio de Macau»:

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Comissão do 
Grande Prémio de Macau.

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Prazo de execução: cumprimento das datas constantes do 
caderno de encargos.
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4. 標書的有效期：九十日，由公開開標儀式結束後起計。

5. 臨時保證金：澳門幣伍萬元正（$50,000.00），可以以現金

或保付支票交付旅遊局財政處或以支付“澳門格蘭披治大賽車

委員會”及註明用途的銀行擔保方式提交。

6. 確定保證金：判給總價的百分之五（5%）。

7. 底價：不設底價。

8. 延期：倘若因不可抗力之原因，導致公共部門停止辦公，

則原定的講解會、截標日期及開標日期順延至緊接的第一個工作

日。

9. 交標地點、日期及時間：在二零一五年三月二十三日下午

五時四十五分前，遞交至澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治大

賽車控制塔1樓之澳門格蘭披治大賽車委員會，並取回收據。

10. 講解會：有意者可於二零一五年三月九日下午三時，出席

於澳門格蘭披治大賽車委員會舉行之講解會。

11. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門格蘭披治大賽車委員會。

日期及時間：二零一五年三月二十四日上午十一時。

開標時，投標人應出席以提出倘有的異議或解釋標書文件

內可能出現之疑問。

12. 投標書的評核標準及其所佔的比重﹕

a）價格40%；

b）飯盒內容及包裝模式45%；

c）在澳門特別行政區為各政府部門及私人機構所舉辦的旅

遊/體育/文化盛事方面活動提供飯盒經驗10%；

d）運輸車輛類型5%。

計算之方式根據招標方案內第11條之說明。

13. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門格蘭披治大賽車委員會。

時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦公

時間內。

4. Prazo de validade das propostas: 90 dias, a contar do acto 
público do concurso.

5. Caução provisória: $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas), 
podendo ser prestada por depósito em numerário ou mediante 
cheque visado, a entregar na Divisão Financeira da Direcção 
dos Serviços de Turismo, ou por garantia bancária, aprovados 
nos termos legais, à ordem da Comissão do Grande Prémio de 
Macau, devendo ser especificado o fim a que se destina.

6. Caução definitiva: 5% do preço total de adjudicação.

7. Valor do serviço: sem preço base.

8. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços pú-
blicos por motivo de força maior, a sessão de esclarecimento, 
o termo de entrega das propostas e a abertura das propostas 
serão adiados para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, 
à mesma hora.

9. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: entre-
gue contra recibo na Comissão do Grande Prémio de Macau, sita 
em Macau, na Avenida da Amizade n.º 207, Torre de Controlo 
do Grande Prémio de Macau, 1.º andar, até às 17,45 horas do 
dia 23 de Março de 2015.

10. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá 
lugar às 15,00 horas do dia 9 de Março de 2015, na sede da Co-
missão do Grande Prémio de Macau.

11. Local, dia e hora da abertura das propostas:

Local: sede da Comissão do Grande Prémio de Macau.

Dia e hora: 24 de Março de 2015, pelas 11,00 horas.

Os concorrentes deverão fazer-se representar na abertura 
das propostas para apresentação de eventuais reclamações e/ou 
esclarecimento de dúvidas acerca da documentação integrante 
da proposta.

12. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores 
de ponderação:

a) Preço: (40%);

b) Conteúdo das «lunch boxes» e modo de empacotamento: 
(45%);

c) Experiência no fornecimento de «Lunch Boxes» em eventos 
turísticos/desportivos/culturais organizados por entidades pú-
blicas e privadas da Região Administrativa Especial de Macau: 
(10%);

d) Tipo de veículos para o transporte: (5%).

Os modos de cálculo estão descritos no artigo 11.º do progra-
ma do concurso.

13. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
a obtenção de cópia:

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau.

Data e horário: dias úteis, a contar da data da publicação do 
anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso.
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價格：$500.00（澳門幣伍佰元正）。

二零一五年二月十六日於澳門格蘭披治大賽車委員會

協調員 João Manuel Costa Antunes（安棟樑）

（是項刊登費用為 $3,129.00）

土 地 工 務 運 輸 局

公 告

“松山七十高位水池重建工程”

公開招標競投

1. 招標實體：土地工務運輸局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：松山七十高位水池。

4. 承攬工程目的：水池重建工程。

5. 最長施工期：390 天（三百九十天）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$520,000.00（澳門幣伍拾貳萬元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在公開開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視

乎其註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，土地工務運輸局接待

暨一般文書處理科。

截止日期及時間：二零一五年三月十八日（星期三）中午十二

時正。

Preço: $ 500,00 (quinhentas patacas).

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 16 de Fevereiro 
de 2015.

O Coordenador da Comissão, João Manuel Costa Antunes.

(Custo desta publicação $ 3 129,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncio

Concurso público para «Empreitada de remodelação do 

Reservatório G70 da Guia»

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

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Reservatório G70 da Guia.

4. Objecto da empreitada: remodelação do reservatório.

5. Prazo máximo de execução: 390 dias (trezentos e noventa 
dias).

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

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

8. Caução provisória: $ 520 000,00 (quinhentas e vinte mil 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

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

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

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

Dia e hora limite: dia 18 de Março de 2015, quarta-feira, até 
às 12,00 horas.
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倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局五樓會議

室。

日期及時間：二零一五年三月十九日（星期四）上午九時三十

分。

倘截標日期根據上述第12點被順延、又或上述公開開標時

間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則公開開標日

期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

公開開標。

14. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之

任一正式語文編製，若標書文件使用其他語言編製時，則應附具

經認證之譯本，為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣本

說明除外）。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六樓基

礎建設廳。

時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時三十

分至十七時）。

於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格：

$1,100.00（澳門幣壹仟壹佰元整）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價60%；

——工作計劃10%；

——施工經驗及質量18%；

——廉潔誠信 12%。

17. 附加的說明文件：由二零一五年三月五日至截標日止，投

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

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

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

Dia e hora: dia 19 de Março de 2015, quinta-feira, pelas 9,30 
horas.

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

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público do concurso 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 apresentados no 
concurso.

14. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

Os documentos que instruem a proposta (com excepção dos 
catálogos de produtos) são obrigatoriamente redigidos numa 
das línguas oficiais da Região Administrativa Especial de Ma-
cau, caso os documentos acima referidos estiverem elaborados 
noutras línguas, deverão os mesmos ser acompanhados de tra-
dução legalizada para língua oficial, e aquela tradução deverá 
ser válida para todos os efeitos.

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

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

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

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT poderão ser solici-
tadas cópias do processo do concurso ao preço de  $ 1 100,00 
(mil e cem patacas).

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

— Preço razoável: 60%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras: 18%;

— Integridade e honestidade: 12%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de 
Infra-estruturas da DSSOPT, sito na Estrada de D. Maria 
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標者可前往馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六樓

基礎建設廳，以了解有否附加之說明文件。

二零一五年二月十六日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $4,280.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

為填補海事及水務局以編制外合同任用的海事人員職程第

一職階二等海事人員四缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，以考核及有限制方式進行普通晉級開考，有

關開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳 /行政

處/人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自緊接

有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日起

計十天內作出。

二零一五年二月十六日於海事及水務局

局長 黃穗文 

（是項刊登費用為 $1,155.00）

郵 政 局

公 告

按照刊登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》第二組之通告，本局通過考核方式進行普通對外入

職開考，以個人勞動合同方式招聘以下空缺： 

第一職階二等技術稽查兩缺；

物流範疇第一職階技術工人三缺。 

II, n.º 33, 16.º andar, Macau, a partir de 5 de Março de 2015, 
inclusive, e até à data limite para a entrega das propostas, para 
tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 16 de Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 4 280,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sita na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores destes Serviços, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de quatro lugares de pessoal maríti-
mo de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira do pessoal marítimo, 
provido em regime de contrato além do quadro do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, com 
dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 16 de Fevereiro de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

Avisam-se os candidatos aos concursos comuns, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento dos se-
guintes lugares, em regime de contrato individual de trabalho 
da Direcção dos Serviços de Correios, abertos por avisos pu-
blicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 43, II Série, de 22 de Outubro de 2014:

- Dois lugares de fiscal técnico de 2.ª classe, 1.º escalão;

- Três lugares de operário qualificado, 1.º escalão, área de 
logística.
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茲根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十七條第二款之規定，投考人專業面試名單已張貼

於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓，並上載到郵政局網頁。

二零一五年二月十二日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,155.00）

環 境 保 護 局

公 告

茲通知根據第14/20 09號法律《公務人員職程制度》、第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》及第

231/2011號行政長官批示之規定，現通過審查文件及限制性的

方式，為環境保護局以編制外合同任用的人員進行高級技術員

職程第一職階首席高級技術員七缺的普通晉級開考。

上述開考之通告已張貼於澳門馬交石炮台馬路11號至11號

D郵政大樓地下，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈。投考

報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接第一

個工作日起計十天內遞交。

二零一五年二月十一日於環境保護局

代局長 韋海揚

（是項刊登費用為 $1,155.00）

交 通 事 務 局

公 告

交通事務局通過以審查文件及有限制方式，為交通事務局以

編制外合同任用的人員進行下列限制性普通晉級開考的公告已

於二零一五年一月十四日第二期《澳門特別行政區公報》第二組

As listas dos candidatos para a entrevista profissional en-
contram-se afixadas, para consulta, no 2.º andar do edifício-
-sede da Direcção dos Serviços de Correios, sito no Largo do 
Senado, em Macau, e disponíveis no website destes Serviços, 
ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos».

Direcção dos Serviços de Correios, aos 12 de Fevereiro de 
2015.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
sete vagas de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior do pessoal contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, nos termos de-
finidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos), no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 231/2011. 

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado no Edf. dos Correios, sito na Estrada de D. Maria 
II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em Macau, e nas páginas elec-
trónicas da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental e 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
com o prazo de dez dias para a apresentação de candidaturas, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 11 de 
Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontram afixadas no quadro de 
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刊登。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第十八條第三款規定，准考人臨時名單已張貼於澳門

馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局行政及財政處告示板，以

及本局網頁以供查閱：

一、技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員一缺；

二、車輛查驗員職程第一職階首席車輛查驗員一缺；

三、技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員一缺；

四、車輛駕駛考試員職程第一職階一等車輛駕駛考試員一

缺；

五、行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員一

缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一五年二月十一日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費用為 $1,634.00）

anúncios da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), sita na 
Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicadas 
nas páginas electrónicas da DSAT, as listas provisórias dos 
concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados aos 
trabalhadores contratados além do quadro da DSAT, para o 
preenchimento dos seguintes lugares da DSAT, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 14 de 
Janeiro de 2015:

1. Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico;

2. Um lugar de inspector de veículos principal, 1.º escalão, da  
carreira de inspector de veículos;

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

4. Um lugar de examinador de condução de 1.ª classe, 1.º es-
calão, da carreira de examinador de condução;

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

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 11 
de Fevereiro de 2015.

O Director dos Serviços, Wong Wan.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)
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