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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, no edifício dos Serviços 
de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito na Travessa do 
Paiva, n.º 5, e carregada no sítio da internet dos SASG (http://
www.sasg.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao con-
curso comum, de acesso, documental e condicionado, para o 
preenchimento, por provimento em contrato além do quadro, 
de dois lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª clas-
se, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, 
na área de apoio técnico administrativo dos SASG, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 7, II Série, de 18 de Fevereiro de 
2015.

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

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 12 de Março de 2015.

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 988,00)

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, no Departamen-
to de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia Unitários, 
sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China 
Plaza, 16.º andar, e publicada no website destes Serviços, a 
lista provisória do candidato ao 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 
destes Serviços, cujo anúncio do aviso de abertura foi publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 8, II Série, de 25 de Fevereiro 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».

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

Serviços de Polícia Unitários, aos 10 de Março de 2015.

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

(Custo desta publicação $ 1 022,00)

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

政府總部輔助部門為填補以編制外合同任用的行政技術輔

助範疇行政技術助理員職程第一職階一等行政技術助理員兩

缺，經二零一五年二月十八日第七期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登通過審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的公

告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼

於擺華巷五號政府總部輔助部門大樓，並上載到輔助部門網頁

（http://www.sasg.gov.mo）。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單視為確定

名單。

二零一五年三月十二日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $988.00）

警 察 總 局

公 告

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，為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，以

審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的准考人臨時名單，

正張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣場十六樓警察總局

資源管理廳，並於本局網頁內公佈。有關開考公告已刊登於二零

一五年二月二十五日第八期《澳門特別行政區公報》第二組內。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該名單即視作確

定名單。

二零一五年三月十日於警察總局

局長辦公室協調員 趙汝民

（是項刊登費用為 $1,022.00）

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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初 級 法 院

公 告

 無償還能力案第CV1-15-0001-CFI號     第一民事法庭

聲請人：李佩君，中國籍，持澳門永久性居民身份證，編號

7xx1xx4（0），離婚，居住於中國珠海市香洲區僑光路168號米蘭

麗都1單元526號房。

茲通知本法院於二零一五年三月十日就有關無償還能力案

作出判決，宣告身份列明於上的聲請人：李佩君，中國籍，持澳門

永久性居民身份證，編號7x x1x x4（0），離婚，居住於中國珠海

市香洲區僑光路168號米蘭麗都1單元526號房，處於無償還能力

狀況，根據《民事訴訟法典》第1089條之規定，債權人可於本公

告於《澳門特別行政區政府公報》刊登日起之四十五天期間內提

出清償債權之請求。

已委任吳碧君律師，職業住所在澳門宋玉生廣場411至417

號皇朝廣場15樓D至H座，為司法管理人。

二零一五年三月十一日於初級法院

法官 龔雪蔚

首席書記員 Fernanda Branco

（是項刊登費用為 $1,158.00）

檢 察 長 辦 公 室

名 單

檢察長辦公室為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一

職階首席技術輔導員兩缺，經於二零一五年一月七日第一期《澳

門特別行政區公報》第二組公佈，以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考的公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 梁國斌 ...................................................................... 81.33

2.º 方煥庭 ...................................................................... 80.22

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十七日批示確認）

二零一五年二月十三日於檢察長辦公室

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Insolvência n.º CV1-15-0001-CFI 1.º Juízo Cível

Requerente: Lei Pui Kuan, de nacionalidade chinesa, titu-
lar do BIRP n.º 7xx1xx4(0), divorciada, residente na China, 
Zhuhai, Distrito Xiangzhou, Estrada Kiu Gwong, n.º 168, Mi-
lanlidu, n.º 1, sala arrendada, n.º 526.

Faz-se saber que, nos autos de Insolvência acima identifica-
dos, foi, por sentença de 10 de Março de 2015, declarada em 
estado de Insolvência a requerente: Lei Pui Kuan, de nacio-
nalidade chinesa, titular do BIRP n.º 7xx1xx4(0), divorciada, 
residente na China, Zhuhai, Distrito Xiangzhou, Estrada Kiu 
Gwong, n.º 168, Milanlidu, n.º 1, sala arrendada, n.º 526, tendo 
sido fixado em 45 (quarenta e cinco) dias, contados da publica-
ção do anúncio a que se refere o artigo 1089.º do CPC de Ma-
cau, no Boletim Oficial da RAEM, o prazo para os credores 
reclamarem os seus créditos.

Foi nomeada administradora judicial a Sr.ª Dr.ª Regina Ng, 
advogada, com domicílio na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 15.º andar D-H, Macau.

Tribunal Judicial de Base, aos 11 de Março de 2015.

A Juiz de Direito, Ana Meireles. 

A Escrivã Judicial Principal, Fernanda Branco.

(Custo desta publicação $ 1 158,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de dois 
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico dos trabalhadores contratados além do quadro 
do Gabinete do Procurador, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Leong Kuok Pan ............................................................81,33

2.º Fong Wun Teng ..............................................................80,22

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

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 17 

de Fevereiro de 2015).

Gabinete do Procurador, aos 13 de Fevereiro de 2015.
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典試委員會：

代主席：檢察長辦公室人事財政廳一等技術員 甘漢輝

候補委員：檢察長辦公室人事財政廳一等技術員 柯倩

     行政公職局指定人員 鄧俊成（行政公職局首席

     特級技術員）

檢察長辦公室為填補編制外合同人員行政技術助理員職程

第一職階首席行政技術助理員一缺，經於二零一五年一月七日第

一期《澳門特別行政區公報》第二組公佈，以審查文件及有限制

方式進行普通晉級開考的公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

劉雙全 ............................................................................. 81.56

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十七日批示確認）

二零一五年二月十三日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室支援廳廳長 鄧偉民

正選委員：檢察長辦公室支援廳資產設備處處長 曾慧心

     行政公職局指定人員 歐陽家寧（澳門監獄首席

     技術員）

（是項刊登費用為 $2,622.00）

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件及有限制方式，為檢察長辦公室人員進行普通晉級開考，

以填補本辦公室編制外合同人員以下空缺：

第一職階首席技術員三缺；

第一職階特級技術輔導員三缺。

O Júri:

Presidente, substituto: Kam Hon Fai, técnico de 1.ª classe do 
DGPF do GP.

Vogais suplentes: O Sin, técnica de 1.ª classe do DGPF do 
GP; e

Tang Chan Seng, (pessoal designado pelos SAFP) técnico 
especialista principal dos SAFP.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da 
carreira de assistente técnico administrativo dos trabalhadores 
contratados além do quadro do Gabinete do Procurador, aber-
to por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 
2015:

Candidato aprovado: valores

Liu Shuangquan .................................................................. 81,56

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 17 

de Fevereiro de 2015).

Gabinete do Procurador, aos 13 de Fevereiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Tang Wai Man, chefe do Departamento de 
Apoio do GP.

Vogais efectivos: Chang Wai Sam, chefe da Divisão de Patri-
mónio e Equipamentos do DA do GP; e

Ao Ieong Ka Neng, (pessoal designada pelos SAFP) técnica 
principal do EPM.

(Custo desta publicação $ 2 622,00)

Anúncio

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

Três lugares de técnico principal, 1.º escalão;

Três lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão.
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上述開考通告張貼在新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七樓檢察

長辦公室人事財政廳，並於檢察院網頁及行政公職局網頁內公

佈，報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的

第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年三月十一日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $1,055.00）

檢 察 官 委 員 會

通 告

根據第10/1999號法律第四十七條第一款規定，茲公佈至二

零一四年十二月三十一日為止的澳門特別行政區檢察院司法官

的年資表，並於二零一五年三月十八日張貼於檢察院之內。

二零一五年三月十三日於檢察官委員會

檢察官委員會主席 葉迅生

（是項刊登費用為 $749.00）

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

名  單

個人資料保護辦公室於二零一四年四月三十日第十八期《澳

門特別行政區公報》第二組公佈通告，以考核方式進行普通對外

入職開考，以編制外合同制度填補個人資料保護辦公室行政技

術助理員職程第一職階二等行政技術助理員三缺，現公佈應考

人最後成績如下：

合格應考人：

名次 姓名 最後成績

1.º 汪敏婷 ................................................................  65.33

2.º 梁嘉豪 ................................................................ 65.20

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

Gabinete do Procurador, aos 11 de Março de 2015.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 1 055,00)

CONSELHO DOS MAGISTRADOS DO MINISTÉRIO

PÚBLICO

Aviso

Nos termos do n.º 1 do artigo 47.º da Lei n.º 10/1999, faz-se 
pública a lista de antiguidade dos Magistrados do Ministério 
Público em exercício na RAEM, reportada a 31 de Dezembro 
de 2014, estando a mesma lista afixada no Ministério Público 
em 18 de Março de 2015.

Conselho dos Magistrados do Ministério Público, aos 13 de 
Março de 2015.

O Presidente do Conselho dos Magistrados do Ministério 
Público, Ip Son Sang.

(Custo desta publicação $ 749,00)

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de três lugares de assistente técnico administrativo de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administra-
tivo, em regime de contrato além do quadro do Gabinete para 
a Protecção de Dados Pessoais, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau  
n.º 18, II Série, de 30 de Abril de 2014:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome  Classificação
   final

1.º Wong Man Teng ................................................. 65,33

2.º Leong Ka Hou .................................................... 65,20
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名次 姓名 最後成績

3.º 楊樂欣 ................................................................  64.83

4.º 郭凱恩 ................................................................  63.43

5.º 蔡燕婷 ................................................................  63.07

6.º 伍翠盈 ................................................................  62.83

7.º 何倩芬 ................................................................  62.68

8.º 黃詠欣 ................................................................  62.47

9.º 洪綺婷 ................................................................  62.28

10.º 陳嘉敏 ................................................................  61.70

11.º 簡慧媚 ................................................................  61.58

12.º 關志杰 ................................................................  61.13

13.º Jacinto Kuong Eurico ...................................... 60.00

14.º 李麗萍 ................................................................  59.77

15.º 徐善儀 ................................................................  59.72

16.º 凌晉曦 ................................................................  59.00

17.º 何嘉茵 ................................................................  58.97

18.º 葉善恆 ................................................................  58.77

19.º 戴婉芬 ................................................................  58.73

20.º 郭詠豪 ................................................................  58.60

21.º 高愛華 ................................................................  57.73

22.º 潘翠娟 ................................................................  57.68

23.º 黃慧茵 ................................................................  57.58

24.º 張慧儀 ................................................................  57.43

25.º 麥嘉慧 ................................................................  57.18

26.º 林君榮 ................................................................  57.08

27.º 徐曾 ....................................................................  56.87

28.º 陳綺璇 ................................................................  56.67

29.º 黃婉珊  ............................................................... 56.17

30.º 譚健文 ................................................................  56.00

31.º 盧敏 ....................................................................  55.60

32.º 林金玉 ................................................................ 55.50

33.º 黃希彤 ................................................................  55.33

34.º 譚樂恩 ................................................................  55.17

35.º 莫碧西 ................................................................  54.33

36.º 王雅倫 ................................................................  53.52

37.º 陸智恆 ................................................................  53.50

38.º 林卓山 ................................................................  53.48

39.º 蘇靜欣 ................................................................  53.33

40.º 黃智恆 ................................................................  52.57

41.º 蕭焯源 ................................................................  52.33

42.º 楊飛鵬 ................................................................  52.07

43.º 林偉康 ................................................................  51.67

Ordem  Nome  Classificação
   final

3.º Yeung Lok Yan ................................................... 64,83

4.º Kwok Hoi Ian ...................................................... 63,43

5.º Choi In Teng .......................................................  63,07

6.º Ng Choi Ieng .......................................................  62,83

7.º Ho Sin Fan ...........................................................  62,68

8.º Wong Weng Ian ..................................................  62,47

9.º Hong I Teng .........................................................  62,28

10.º Chan Ka Man ......................................................  61,70

11.º Kan Wai Mei .......................................................   61,58

12.º Kuan Chi Kit .......................................................  61,13

13.º Jacinto Kuong Eurico ........................................  60,00

14.º Lee Lai Peng .......................................................  59,77

15.º Choi Sin I .............................................................  59,72

16.º Leng Chon Hei ...................................................  59,00

17.º Ho Ka Ian ............................................................  58,97

18.º Ip Sin Hang .........................................................  58,77

19.º Tai Un Fan ...........................................................   58,73

20.º Kuok Weng Hou .................................................  58,60

21.º Kou Oi Wa ...........................................................   57,73

22.º Pun Chui Kun .....................................................  57,68

23.º Wong Wai Ian .....................................................  57,58

24.º Cheong Wai I ......................................................   57,43

25.º Mak Ka Wai ........................................................  57,18

26.º Lam Kuan Weng .................................................  57,08

27.º Xu Ceng ...............................................................  56,87

28.º Chan I Sun  .......................................................... 56,67

29.º Wong Un San ......................................................  56,17

30.º Tam Kin Man  ..................................................... 56,00

31.º Lou Man  ............................................................. 55,60

32.º Lam Kam Iok ......................................................  55,50

33.º Vong Hei Tong ....................................................  55,33

34.º Tam Lok Ian .......................................................  55,17

35.º Mok Pek Sai ........................................................  54,33

36.º Wong Nga Lon ....................................................  53,52

37.º Lok Chi Hang .....................................................  53,50

38.º Lam Cheok San ..................................................  53,48

39.º Sou Cheng Ian ....................................................  53,33

40.º Wong Chi Hang ..................................................  52,57

41.º Sio Cheok Un ......................................................  52,33

42.º Ieong Fei Pang ....................................................  52,07

43.º Lam Wai Hong....................................................  51,67
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名次 姓名 最後成績

44.º 鄺美茵 ................................................................  51.58

45.º 徐慧芝 ................................................................  51.27

46.º 周忠翰 ................................................................  50.00

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試被除名之投考人：443名；

——因缺席專業面試被除名之投考人：20名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於五十分被淘汰之投考人：294名；

c）因違反考試規則被除名之投考人：14名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上

訴。

（經二零一五年二月二十八日行政長官的批示確認）

二零一五年二月十六日於個人資料保護辦公室

典試委員會：

主席：職務主管 李敏濤

正選委員：顧問高級技術員 江啟苗

候補委員：職務主管 陳嘉宜

（是項刊登費用為 $4,660.00）

澳 門 特 別 行 政 區 政 府 

政 策 研 究 室

公 告

政策研究室為填補以下空缺，經二零一五年二月四日第五期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

Ordem  Nome  Classificação
   final

44.º Kuong Mei Ian ....................................................  51,58

45.º Choi Wai Chi.......................................................  51,27

46.º Chau Chung Hon ................................................ 50,00

Observações:

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

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

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 20 
candidatos.

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

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova de conhecimentos: 294 candidatos.

c) Excluídos por terem violado as Regras de Provas: 14 can-
didatos.

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

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

28 de Fevereiro de 2015).

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 16 de Fe-
vereiro de 2015.

O Júri:  

Presidente: Lei Man Tou, chefia funcional. 

Vogal efectivo: Kong Kai Mio, técnica superior assesso-
ra. 

Vogal suplente: Chan Ka I, chefia funcional.

(Custo desta publicação $ 4 660,00)

GABINETE DE ESTUDO DAS POLÍTICAS DO 

GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE MACAU

Anúncio

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 
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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布，准考

人臨時名單已張貼在氹仔體育路185-195號五樓政策研究室內：

1. 編制外合同人員：

技術人員職程第一職階首席技術員三缺；

技術輔導員職程第一職階首席特級技術輔導員一缺。

2. 個人勞動合同人員：

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年三月十日於澳門特別行政區政府政策研究室

主任 劉本立

（是項刊登費用為 $1,498.00）

禮 賓 公 關 外 事 辦 公 室

公 告

為填補禮賓公關外事辦公室以個人勞動合同方式任用的以

下空缺，經於二零一五年二月十八日第七期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以審查文件方式進行限制性普通晉級開考公告。

現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、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澳門

卑第巷1-3號澳門華人銀行大廈6樓，以供查閱：

1. 公關督導員職程第一職階一等公關督導員一缺；

2. 技術員職程第一職階一等技術員一缺。

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。

serviços públicos), se encontram afixadas, no Gabinete de Estu-
do das Políticas (GEP), sito na Rua do Desporto n.os 185-195, 5.º 
andar, Taipa, as listas provisórias dos candidatos aos concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores da GEP, para o preenchimento dos seguintes lugares do 
GEP, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, 
II Série, de 4 de Fevereiro de 2015:

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

Três lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico; e

Um lugar de adjunto-técnico especialista principal, 1.º esca-
lão, da car reira de adjunto-técnico.

2. Para o pessoal em regime de contrato individual de traba-
lho:

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

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

Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, aos 10 de Março de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Lao Pun Lap.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS 

E ASSUNTOS EXTERNOS

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, na Travessa do 
Padre Narciso, n.os 1-3, Edifício «The Macau Chinese Bank», 
6.º andar, Macau, as listas provisórias dos candidatos aos con-
cursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, para 
o preenchimento dos seguintes lugares providos em regime de 
contrato individual de trabalho do Gabinete de Protocolo, Re-
lações Públicas e Assuntos Externos, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 7, II Série, de 18 de Fevereiro de 2015:

1. Um lugar de assistente de relações públicas de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de assistente de relações públicas;

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

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



4202 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 11 期 —— 2015 年 3 月 18 日

二零一五年三月十二日於禮賓公關外事辦公室

辦公室主任 馮少榮

（是項刊登費用為 $1,293.00）

行 政 公 職 局

通 告

第009/DIR/DES/2015號批示

根據第15/2009號法律第十條及第26/2009號行政法規第

二十二條及第二十三條，第24/2011號行政法規第五條第一款

（二）項，以及公佈於二零一五年二月十三日第六期《澳門特別行

政區公報》第二組副刊的一月三十日第4/2015號行政法務司司長

批示第三款的規定，本人決定：

一、將本人本身的以及獲授予的下列職權授予及轉授予行

政公職局副局長馮若儀：

（一）領導及協調公務人員規劃及招聘廳、公務人員關係

廳、語言事務廳、政府資訊中心及轄下附屬單位，以及行政及財

政處及選舉技術輔助處；

（二）批准人員免職；

（三）核准每年的人員年假表；

（四）批准享受年假；

（五）決定缺勤屬合理缺勤或不合理缺勤；

（六）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由或工

作需要而提交的累積年假申請作出決定；

（七）批准不超越法定上限的超時或輪值工作；

（八）批准工作人員及其家屬前往衛生局範圍內運作的健康

檢查委員會作檢查；

（九）決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹，但以收取

一天日津貼為限；

（十）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、研

討會、座談會、講座及其他同類活動，以及批准有關人員在上項

所指條件下參加在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活動；

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exter-
nos, aos 12 de Março de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Fung Sio Weng.

(Custo desta publicação $ 1 293,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Aviso

Despacho n.º 009/DIR/DES/2015

Tendo em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei 
n.º 15/2009, conjugado com os artigos 22.º e 23.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, na alínea 2) do n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 24/2011 e 
no n.º 3 do Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 4/2015, de 30 de Janeiro, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II 
Série, Suplemento, de 13 de Fevereiro de 2015, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na subdirectora da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, Joana Maria 
Noronha, as seguintes minhas competências próprias e delega-
das: 

1) Direcção e coordenação do Departamento de Planea-
mento e Recrutamento dos Trabalhadores dos Serviços Públi-
cos, Departamento das Relações entre os Trabalhadores dos 
Serviços Públicos, Departamento dos Assuntos Linguísticos 
e Centro de Informações ao Público, e das subunidades deles 
dependentes, Divisão Administrativa e Financeira e Divisão 
de Apoio Técnico-Eleitoral;

2) Conceder a exoneração do pessoal;

3) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do pessoal;

4) Autorizar o gozo de férias;

5) Justificar ou injustificar faltas;

6) Conceder licença especial e licença de curta duração e 
decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por motivos 
pessoais ou por conveniência de serviço;

7) Autorizar a prestação de serviços em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos, até ao limite legalmente previsto; 

8) Autorizar a apresentação dos trabalhadores e seus fami-
liares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Servi-
ços de Saúde;

9) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo diárias por um dia;

10) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau ou quando realizados no exterior, nas condições 
referidas na alínea anterior;
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（十一）按照適用法例規定，批准向翻譯人員支付出席費；

（十二）批准提供與其所領導及協調的附屬單位的存檔文件

有關的資訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有

規定者除外；

（十三）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於行政公

職局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨

和勞務的開支，但以澳門幣三十萬元為限；如屬免除諮詢或豁免

訂立書面合同者，有關金額上限減半；

（十四）批准將被視為對部門運作已無用處的財產報廢；

（十五）簽署並發出不需由局長決定且性質上非特別由局長

處理或經授予另一附屬單位處理的文書。

二、獲轉授權人可將有利於部門良好運作的權限轉授予主管

人員。

三、當本人不在或因故不能視事時，亦將未列入本批示第一

款的本人本身的以及獲授予的全部職權授予及轉授予行政公職

局副局長馮若儀。

四、將本人本身的以及獲授予的下列職權授予及轉授予行

政公職局行政及財政處處長陳幗婷或當其不在或因故不能視事

時的代任人：

（一）簽署行政公職局人員到澳門特別行政區各公共部門的

報到憑證、該等人員服務時間的計算及結算證明文件，以及用作

證明人員法律職務或報酬狀況的聲明書及同類文件；

（二）批准行政公職局人員收回因病缺勤而喪失的在職薪

俸；

（三）按照法律規定，批准向有關人員發放經十二月二十一

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》及第

2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》或合同規

定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公務人員公

積金制度》所規定的供款時間獎金；

（四）確認公幹津貼及所有與此性質相同的申請；

11) Autorizar o pagamento de senhas de presença ao pessoal 
intérprete-tradutor nos termos da legislação aplicável;

12) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados nas subunidades que dirige e 
coordena, com exclusão dos excepcionados por lei; 

13) Autorizar despesas com a realização de obras e a 
aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas 
no capítulo da tabela de despesas do Orçamento da Região 
Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, até ao montan-
te de $ 300 000,00 (trezentas mil patacas), sendo este valor 
reduzido a metade quando tenha sido dispensada a consulta 
ou a celebração de contrato escrito;

14) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais que fo-
rem julgados incapazes para o serviço;

15) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-
dência e expediente que não careça de decisão e que, por natu-
reza, não caiba especialmente ao director dos Serviços ou que 
tenha sido delegada noutra subunidade.

2. O subdelegado pode subdelegar no pessoal de chefia as 
competências que julgue adequadas ao bom funcionamento 
dos serviços.

3. Nas minhas ausências e impedimentos são, ainda, delega-
das e subdelegadas na subdirectora da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, Joana Maria Noronha, to-
das as minhas competências próprias e delegadas não incluídas 
no n.º 1 do presente despacho. 

4. São delegadas e subdelegadas na chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, Chan Kok Teng ou em quem a subs-
titua nas suas ausências ou impedimentos, as seguintes minhas 
competências próprias e delegadas: 

1) Assinar as guias de apresentação aos Serviços Públicos 
da Região Administrativa Especial de Macau, os documentos 
comprovativos de contagem e liquidação do tempo de serviço 
prestado pelo pessoal da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública e, ainda, as declarações e quaisquer 
documentos similares, comprovativos da situação jurídico-
-funcional ou remuneratória do mesmo pessoal; 

2) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença do pessoal da Direcção dos Servi-
ços de Administração e Função Pública;

3) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 
outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime 
do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de 
família) ou nos contratos e a atribuição do prémio de tempo de 
contribuição previsto no Regime de Previdência dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, 
ao respectivo pessoal, nos termos legais;

4) Confirmar os pedidos de ajudas de custo e todos os que 
revistam natureza idêntica;
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（五）簽署組成及處理卷宗所需的函件，以及執行上級作出

決定所需的函件；

（六）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；

（七）簽署行政公職局人員的衛生護理證；

（八）簽署已獲預先許可的支付開支的申請；

（九）在不引致產生額外開支下，批准對供應日常消耗品、

分配及分發動產、設備、設施和日用品的申請；

（十）批准為行政公職局運作所必需的每月固定開支、例如

設施及動產的租賃開支、水電費、清潔服務費、公共地方的開支

或其他同類開支。

五、是次職權的授予及轉授予不妨礙收回權及監管權。

六、對行使本批示授予及轉授予的職權而作出的行為，得提

起必要訴願。

七、在不妨礙下款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

八、自二零一四年十二月二十日至本批示刊登日期間，由副局

長馮若儀及處長陳幗婷在本授權及轉授權範圍內作出的一切行

為，均予以追認。

（經行政法務司司長在二零一五年三月九日的批示確認）

二零一五年三月十日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $5,749.00）

法 務 局

名 單

法務局為填補人員編制內技術輔導員職程行政財政範疇第

一職階首席特級技術輔導員一缺，以審查文件及有限制的方式進

5) Assinar, a correspondência de mero expediente, neces-
sária à instrução e tramitação dos processos e à execução das 
demais decisões tomadas superiormente;

6) Autorizar os seguros de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

7) Assinar os cartões de acesso aos cuidados de saúde de 
pessoal da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública;

8) Assinar requisições de pagamento de despesas previamen-
te autorizadas;

9) Autorizar a satisfação de pedidos de requisição de bens 
de consumo corrente, a afectação e distribuição de mobiliário, 
equipamento, instalações e produtos de expediente corrente, 
desde que não envolvam realizações adicionais de despesas;

10) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais 
certos, necessários ao funcionamento da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, como sejam os de arren-
damento de instalações e aluguer de bens móveis, pagamento 
de electricidade e água, serviços de limpeza, despesas de con-
domínio ou outras da mesma natureza. 

5. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

6. Dos actos praticados no uso dos poderes aqui delegados e 
subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.

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

8. São ratificados todos os actos praticados pela subdirectora 
Joana Maria Noronha e pela chefe de divisão Chan Kok Teng, 
no âmbito da presente delegação e subdelegação de competên-
cias, entre 20 de Dezembro de 2014 e a data da publicação do 
presente despacho.

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

Administração e Justiça, de 9 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 10 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 5 749,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da área 
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行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年一月二十一日

第三期《澳門特別行政區公報》第二組內。准考人成績名單如下：

合格准考人： 分

伍桂玲 ............................................................................. 79.63

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公布之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政法務司司長於二零一五年三月四日的批示確認）

二零一五年二月十二日於法務局

典試委員會：

主席：法務局廳長 李勝里

正選委員：法務局處長 鄺婉瑩

     文化局二等高級技術員 梁君傑

法務局為填補編制外合同人員技術輔導員職程公眾接待範

疇第一職階一等技術輔導員六缺，以審查文件及有限制的方式進

行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年一月二十一日

第三期《澳門特別行政區公報》第二組內。准考人成績名單如下：

合格准考人： 分

1.º 蔡文莊 ........................................................................ 81.44

2.º 黎國強 ........................................................................ 81.28

3.º 陳詠思 ........................................................................ 81.17

4.º 李寶珊 ........................................................................ 81.06

5.º 吳袁雯 ........................................................................ 80.61 

6.º 朱嘉雯 ........................................................................ 73.50

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公布之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政法務司司長於二零一五年三月四日的批示確認）

二零一五年二月十三日於法務局

典試委員會：

主席：法務局廳長 李勝里

administrativa e financeira, da carreira de adjunto-técnico do 
quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos de 
Justiça (DSAJ), cujo anúncio do aviso de abertura foi publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 3 , II Série, de 21 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Ng Kai Leng .........................................................................79,63

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

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

Administração e Justiça, de 4 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 12 de Fe-
vereiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Lei Seng Lei, chefe de departamento da DSAJ.

Vogais efectivos: Kwong Iun Ieng, chefe de divisão da DSAJ; e

Leong Kuan Kit, técnico superior de 2.ª classe do Instituto 
Cultural.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, docu-
mental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de seis 
lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da área de 
atendimento público, da carreira de adjunto-técnico dos traba-
lhadores contratados além do quadro da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça (DSAJ), cujo anúncio do aviso de aber-
tura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 3, II Série, de 21 de Janeiro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Choi Man Chong Ângela .............................................81,44

2.º Lai Kuok Keong ............................................................81,28

3.º Chan Weng Si .................................................................81,17

4.º Lei Po Shan ....................................................................81,06

5.º Ng Un Man .....................................................................80,61

6.º Chu Ka Man ...................................................................73,50

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

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

Administração e Justiça, de 4 de Março de 2015).

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

O Júri:                            

Presidente: Lei Seng Lei, chefe de departamento da DSAJ.
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正選委員：法務局首席顧問高級技術員 葉錦雯

     行政公職局首席特級技術員 鄧俊成

（是項刊登費用為 $2,855.00）

公 告

法務局為填補以下空缺，現根據第14 / 2 0 0 9號法律和第

23/2011號行政法規的規定，以文件審閱及有限制方式，為法務局

之公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在水坑尾

街162號公共行政大樓十九樓法務局內，並於法務局網頁及行政

公職局網頁內公布，而遞交報考申請表之期限為十日，自本公告

公布在《澳門特別行政區公報》後的第一個工作日起計算：

編制外合同人員空缺：

公眾接待範疇第一職階特級技術輔導員一缺；

法律範疇第一職階首席高級技術員一缺；

輔導/監管範疇第一職階一等技術輔導員一缺；

一般行政技術輔助範疇第一職階首席技術輔導員三缺。

二零一五年三月十日於法務局

局長 劉德學

（是項刊登費用為 $1,260.00）

法 律 改 革 及 國 際 法 事 務 局

名 單

法律改革及國際法事務局以審查文件及有限制方式，為一

名編制外合同人員進行高級技術員職程第一職階顧問高級技術

員的普通晉級開考的公告，已於二零一五年一月二十八日第四期

《澳門特別行政區公報》第二組內公佈，現公佈投考人最後成績

名單如下：

Vogais efectivos: Ip Kam Man, técnica superior assessora 
principal da DSAJ; e

Tang Chan Seng, técnico especialista principal da Direcção 
dos Servicos de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 2 855,00)

Anúncio

Informa-se que se encontram afixados, na Direcção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), sita no 19.º andar 
do Edifício Administração Pública, Rua do Campo, n.º 162 e 
publicados na internet da DSAJ e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, os avisos referentes à aber-
tura dos concursos comuns, de acesso, documentais, condicio-
nados aos trabalhadores da DSAJ, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, com 
dez dias de prazo para apresentação de candidaturas, a contar 
do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, tendo em vista o preenchimento dos seguintes luga-
res:

Lugares dos trabalhadores contratados além do quadro:

— Um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
área de atendimento público;

— Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da 
área jurídica;

— Um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
área de monitor/vigilante;

— Três lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
área de apoio técnico-administrativo geral.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 10 de             
Março de 2015.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 1 260,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA JURÍDICA 

E DO DIREITO INTERNACIONAL

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para um trabalhador con-
tratado além do quadro na categoria de técnico superior as-
sessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior da Direcção 
dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito Internacional 
(DSRJDI), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 
28 de Janeiro de 2015:



N.º 11 — 18-3-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4207

合格投考人： 分

許爽瑜 ............................................................................. 77.56

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計算十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一五年三月六日的批示認可）

二零一五年三月二日於法律改革及國際法事務局

典試委員會：

主席：法律改革及國際法事務局顧問高級技術員 黃志遠

正選委員：法律改革及國際法事務局顧問高級技術員 林寶儀

候補委員：統計暨普查局顧問高級技術員 譚光雄

（是項刊登費用為 $1,532.00）

法 律 及 司 法 培 訓 中 心

通 告

第001/DESP/CFJJ/2015號批示

根據第15/2009號法律第十條，結合第26/2009號行政法規

第二十二條及第5/2001號行政法規第5-A條第一款二項，以及第

9/2015號行政法務司司長批示第三款的規定，本人決定：

一、將下列本身及獲轉授的職權授予並轉授予法律及司法

培訓中心（下簡稱培訓中心）副主任鄭渭茵：

（一）領導及協調培訓中心辦事處，並採取必要措施使其正

常運作；

（二）簽署並指導完成不需由主任決定及性質上無需特別由

主任處理的文書；

（三）批准提供與培訓中心存檔文件有關的資訊、查閱該等

文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（四）管理培訓中心人員，尤其是核准年假表，批准假期之

享受及審批合理或不合理缺勤；

Candidato aprovado: valores

Hoi Song U  ..........................................................................77,56

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

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

Administração e Justiça, de 6 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito In-
ternacional, aos 2 de Março de 2015.

O Júri: 

Presidente: Wong Chi Un, técnico superior assessor da 
DSRJDI.

Vogal efectiva: Lam Pou Iu, técnica superior assessora da 
DSRJDI .

Vogal suplente: Tam Kuong Hong, técnico superior assessor 
da DSEC.

(Custo desta publicação $ 1 532,00)

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Aviso

Despacho n.º 001/DESP/CFJJ/2015

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, conjugado 
com o disposto no artigo 22.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009, na alínea 2) do n.º 1 do artigo 5.º-A do Regu-
lamento Administrativo n.º 5/2001 e no n.º 3 do Despacho da 
Secretária para a Administração e Justiça n.º 9/2015, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na subdirectora do Centro 
de Formação Jurídica e Judiciária, adiante abreviadamente 
designado por Centro de Formação, Cheng Wai Yan Tina, as 
minhas competências próprias e delegadas seguintes:

1) Dirigir e coordenar a secretaria do Centro de Formação, 
adoptando as medidas necessárias ao seu normal funciona-
mento; 

2) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-
dência e expediente que não careça de decisão do director e 
que, por natureza, não caiba especialmente ao director;

3) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no Centro de Formação, com 
exclusão dos excepcionados por lei;

4) Adoptar as medidas relativas à gestão de pessoal afecto 
ao Centro de Formação, designadamente aprovar anualmente 
o mapa de férias, autorizar o gozo de férias e justificar ou injus-
tificar faltas;



4208 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 11 期 —— 2015 年 3 月 18 日

（五）就因個人理由或工作需要而提交的累積年假申請作出

決定；

（六）批准不超越法定上限的超時工作；

（七）根據第10/2003號行政法規第十三條之規定，管理培訓

中心獲給予的運作資金；

（八）批准培訓中心運作所需的固有開支，尤其是取得動產

及辦公物品，但以澳門幣一萬元為限；

（九）批准招待費的開支，但以澳門幣五千元為限；

（十）應主任要求，邀請其他公共部門或實體的代表協助培

訓中心執行其所賦予的職責；

（十一）批准培訓中心人員及其家屬前往衛生局範圍內運作

的健康檢查委員會作檢查；

（十二）決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹，但以收

取三天日津貼為限；

（十三）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、

研討會、座談會、講座及其他同類活動，以及批准有關人員在

上項所指條件下參加在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活

動；

（十四）批准返還不涉及擔保承諾或執行與培訓中心或澳門

特別行政區所簽訂合同的文件。

二、本授權及轉授權不妨礙行使收回權和監管權。

三、對於因行使本批示所列的授權及轉授權而作出的行為，

得提起必要訴願。

四、追認副主任鄭渭茵自二零一四年十二月二十日起在本授

權及轉授權範圍內作出的行為。

五、在不妨礙上款規定下，本批示自公佈翌日起生效。

（經行政法務司司長在二零一五年三月九日的批示確認）

二零一五年三月十二日於法律及司法培訓中心

中心主任 Manuel Marcelino Escovar Trigo

（是項刊登費用為 $3,331.00）

5) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais ou por conveniência de serviço;

6) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias, até ao limite legalmente previsto;

7) Proceder à gestão e administração do fundo de maneio 
atribuído ao Centro de Formação, nos termos do artigo 13.º do 
Regulamento Administrativo n.º 10/2003;

8) Autorizar a realização de despesas inerentes ao seu fun-
cionamento até ao montante de $ 10 000 (dez mil) patacas, de-
signadamente as relativas à aquisição de bens móveis e artigos 
de expediente;

9) Autorizar a realização de despesas de representação até 
ao montante de $ 5 000 (cinco mil) patacas;

10) Convidar, quando solicitado pelo director, representan-
tes de outros serviços públicos ou entidades para prestarem 
colaboração na prossecução das atribuições do Centro de For-
mação;

11) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do Centro 
de Formação Jurídica e Judiciária e dos seus familiares às Jun-
tas Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de Saúde;

12) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo diárias por três dias;

13) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau ou quando realizados no exterior, nas condições 
referidas na alínea anterior;

14) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de con-
tratos com o Centro de Formação ou com a Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e sub-
delegações de competências constantes do presente despacho, 
cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdirectora, 
Cheng Wai Yan Tina, no âmbito das presentes delegações e 
subdelegações de competências, desde o dia 20 de Dezembro 
de 2014.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 9 de Março de 2015).

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, aos 12 de Março 
de 2015.

O Director do Centro, Manuel Marcelino Escovar Trigo.

(Custo desta publicação $ 3 331,00)
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退 休 基 金 會

名 單

退休基金會為填補人員編制技術員職程的第一職階首席特

級技術員一缺，以審查文件及有限制方式進行晉級普通開考，其

開考公告已刊登於二零一五年一月十四日第二期《澳門特別行政

區公報》第二組內。現公佈應考人成績名單如下：

合格應考人： 分

朱美萍 ............................................................................. 82.38

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公佈之日起計算十

個工作日內提起上訴。

（經二零一五年三月六日行政法務司司長批示認可）

二零一五年三月十一日於退休基金會

典試委員會：

主席：退休基金會處長 羅禮堅

正選委員：退休基金會一等高級技術員 馬穎姿

  澳門保安部隊事務局一等高級技術員 林嘉煌

（是項刊登費用為 $1,191.00）

經 濟 局

公 告

茲通知，根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》及第

231/2011號行政長官批示的規定，現以審查文件方式進行限制性

普通晉級開考，以填補經濟局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。

上述開考通告已張貼於南灣羅保博士街一至三號澳門國際

銀行大廈六樓經濟局行政暨財政處，並於本局及行政公職局網

頁內公佈。投考報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公

報》之日緊接的第一個工作日起計十天內遞交。

FUNDO DE PENSÕES

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico do quadro de pessoal do Fundo de Pensões, 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:

Candidato aprovado: valores

Chu Mei Peng .......................................................................82,38

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 da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 6 de Março de 2015).

Fundo de Pensões, aos 11 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Lo Lai Kin, chefe de divisão do FP.

Vogais efectivos: Ma Weng Chi dos Santos, técnica superior 
de 1.ª classe do FP; e

Lam Ka Wong, técnico superior de 1.ª classe da DSFSM.

(Custo desta publicação $ 1 191,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 231/2011, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior do quadro de pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Economia.

O aviso respeitante ao referido concurso encontra-se afixado 
no átrio da Divisão Administrativa e Financeira da DSE, sita 
na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso 
Internacional, 6.º andar, bem como pode ser consultado nos 
sítios da internet desta Direcção de Serviços e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública. O prazo para a 
apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau.
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二零一五年三月十日於經濟局

局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $1,191.00）

財 政 局

名 單

按照刊登於二零一三年十一月十三日第四十六期第二組《澳

門特別行政區公報》之通告，有關以考核方式進行普通對外入職

開考，以編制外合同方式招聘技術員組別第一職階二等技術員

（資訊範疇）十缺，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人： 最後成績

1.º 何健鋒 ................................................................. 79.88

2.º 馬靜怡 ................................................................. 75.39

3.º 陳詠豪 ................................................................. 72.54

4.º 文禮俊 ................................................................. 72.49

5.º 王華溪 ................................................................. 71.99

6.º 李景輝 ................................................................. 70.27

7.º 謝偉鴻 ................................................................. 69.81

8.º 劉智煒 ................................................................. 69.63

9.º 伍漢強 ................................................................. 68.33

10.º 蕭文信 ................................................................. 66.78

11.º 許鴻英 ................................................................. 66.60

12.º 許宣怡 ................................................................. 66.54

13.º 楊智猛 ................................................................. 66.50

14.º 何錦成 ................................................................. 66.43

15.º 林宇滔 ................................................................. 66.03

16.º 高嘉恆 ................................................................. 65.85

17.º 羅翠瑛 ................................................................. 65.69

18.º 黎家樑 ................................................................. 65.31 

19.º 馮廣義 ................................................................. 65.28 

20.º 陳志偉 ................................................................. 65.05 

21.º 李錦永 ................................................................. 64.52 

22.º 蔡景欣 ................................................................. 64.47 

23.º 陳小燕 ................................................................. 63.64 

24.º 錢偉勝 ................................................................. 63.48 

25.º 何錦華 ................................................................. 62.67 

26.º 馮紹恆 ................................................................. 62.60 

27.º 張儉鋒 ................................................................. 62.27 

Direcção dos Serviços de Economia, aos 10 de Março de 
2015.

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 1 191,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Listas

De classificação final do concurso comum, de ingresso exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de dez luga-
res de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de informática, da 
carreira de técnico, em regime de contrato além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 46, II Série, de 13 de Novembro de 2013:

Candidatos aprovados: Classificação 
  final

1.º Ho Kin Fong ....................................................... 79,88

2.º Ma Cheng I .......................................................... 75,39

3.º Chan Weng Hou ................................................. 72,54

4.º Man Lai Chon ..................................................... 72,49

5.º Wong Wa Kai ...................................................... 71,99

6.º Lei Keng Fai ........................................................ 70,27

7.º Che Wai Hong..................................................... 69,81

8.º Lao Chi Wai ........................................................ 69,63

9.º Ng Hon Keong .................................................... 68,33

10.º Sio Man Son ........................................................ 66,78

11.º Hoi Hong Ieng .................................................... 66,60

12.º Hoi Sun I.............................................................. 66,54

13.º Ieong Chi Mang .................................................. 66,50

14.º Ho Kam Seng ...................................................... 66,43

15.º Lam U Tou .......................................................... 66,03

16.º Kou Ka Hang ...................................................... 65,85

17.º Lo Choi Ieng ....................................................... 65,69

  18.º Lai Ka Leong ...................................................... 65,31 

19.º Fong Kwong Yee ................................................. 65,28 

20.º Chan Chi Wai...................................................... 65,05 

21.º Lei Kam Weng .................................................... 64,52 

22.º Choi Keng Ian ..................................................... 64,47 

23.º Chan Sio In.......................................................... 63,64 

24.º Chin Wai Seng .................................................... 63,48 

25.º Ho Kam Wa ......................................................... 62,67 

26.º Fung Siu Hang .................................................... 62,60 

27.º Cheong Kim Fong .............................................. 62,27 
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合格投考人： 最後成績

28.º 鄭烱晉 ................................................................. 62.15 

29.º 周錫強 ................................................................. 61.73 

30.º 梁偉棋 ................................................................. 61.11 

31.º 潘志偉 ................................................................. 60.94 

32.º 鄭耀榮 ................................................................. 60.77 

33.º 湯銘耀 ................................................................. 58.82 

34.º 施明亮 ................................................................. 58.35 

35.º 何瑞明 ................................................................. 57.30 

36.º 吳兆宇 ................................................................. 56.62 

37.º 黃宇霆 ................................................................. 56.40 

38.º 黃富恆 ................................................................. 50.44 

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識筆試得分低於50分被淘汰之投考人：31名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識筆試而被除名之投考人：67名；

——因缺席專業面試而被除名之投考人：8名。

被除名或被淘汰之投考人名單已張貼於南灣大馬路575、

579及585號財政局大樓閣樓，以供查閱（或可瀏覽本局網頁：

www.dsf.gov.mo）。

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，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內，就本名單向許可開考的實

體提起上訴。

（經二零一五年三月九日經濟財政司司長的批示確認）

二零一五年二月十七日於財政局

典試委員會：

主席：處長 蕭燕玲

委員：首席特級技術員 鍾煜堂

 顧問高級技術員 陳詠坤

（是項刊登費用為 $4,080.00）

Candidatos aprovados: Classificação 
  final

28.º Cheang Kueng Chon .......................................... 62,15 

29.º Chao Sek Keong ................................................. 61,73 

30.º Leong Wai Kei .................................................... 61,11 

31.º Pun Chi Wai ........................................................ 60,94 

32.º Cheang Io Weng ................................................. 60,77 

33.º Tong Meng Io ...................................................... 58,82 

34.º Si Meng Leong .................................................... 58,35 

35.º Ho Soi Meng ....................................................... 57,30 

36.º Ng Sio U ............................................................... 56,62 

37.º Vong U Teng ....................................................... 56,40 

38.º Wong Fu Hang .................................................... 50,44 

Observações:

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

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova escrita de conhecimentos: 31 candidatos.

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

— Excluídos por terem faltado à prova escrita de conheci-
mentos: 67 candidatos; e

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 8 
candidatos.

A lista dos candidatos excluídos encontra-se afixada, para 
consulta, na S/L do Edifício de Financas, sita na Avenida da 
Praia Grande, n.os 575, 579 e 585 (e também no website desta 
Direcção www.dsf.gov.mo).

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso, no prazo de dez dias úteis, a contar da 
data da publicação do anúncio no Boletim Oficial da RAEM 
referente à presente lista, para a entidade que autorizou a aber-
tura do concurso.

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

Economia e Finanças, de 9 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 17 de Fevereiro de 
2015.

O Júri do concurso:

Presidente: Siu Yin Leng, chefe de divisão. 

Vogais: Chong Iok Tong, técnico especialista principal; e

Chan Weng Kuan, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 4 080,00)
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財政局為填補以編制外合同任用的技術員職程第一職階特

級技術員三缺，經二零一五年一月二十一日第三期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 彭超宏 ........................................................................ 83.28

2.º 邵凌峰 ........................................................................ 82.44

3.º 林玉梅 ........................................................................ 81.28

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年三月九日經濟財政司司長的批示確認）

二零一五年三月四日於財政局

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員 劉嘉菲

委員：一等高級技術員 林奕翹

 特級技術員（退休基金會） 朱志強

財政局為填補以散位合同任用的行政技術助理員職程第一

職階首席特級行政技術助理員一缺，經二零一五年一月二十一日

第三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制

方式進行普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如

下：

合格應考人： 分

姚桂鳳 .............................................................................88.06

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年三月九日經濟財政司司長的批示確認）

二零一五年三月四日於財政局

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員 劉嘉菲

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de três 
lugares de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
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 Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 21 de Janeiro de 
2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Pang Chiu Wang ............................................................83,28

2.º Siu Leng Fong ................................................................82,44

3.º Lam Iok Mui ..................................................................81,28

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

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

Economia e Finanças, de 9 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 4 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Lao Ka Fei, técnica superior assessora principal.

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

Chu Chi Keong, técnico especialista (FP).   

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo especialista principal, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, pro-
vido em regime de contrato de assalariamento do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 3, II Série, de 21 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chan Iu Kwai Fung .............................................................88,06

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

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

Economia e Finanças, de 9 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 4 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Lao Ka Fei, técnica superior assessora principal.
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委員：一等技術員 陳愷婷

   特級技術輔導員（統計暨普查局） 陳偉中

（是項刊登費用為 $2,412.00）

公 告

茲特公告，根據經濟財政司司長二零一五年二月四日所作批

示，決定透過第1/CP/DSF-DA F/2015號公開招標以提供“財政

局移動裝置應用軟件”。

自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》日起，有興趣的投

標人士得於辦公時間內前往位於澳門南灣大馬路575、579、585

號財政局大樓十四樓查閱有關招標方案和承投規則，有關資料

亦可透過財政局網頁（http://www.dsf.gov.mo）免費下載。

標書必須在二零一五年五月四日中午十二時前交至財政局大

樓十四樓行政暨財政處。

為保證切實及準時履行提交標書所承擔的義務，必須向澳

門特別行政區遞交澳門幣叁萬元正（$30,000.00）作為臨時保證

金。臨時保證金可透過現金存款或銀行擔保為之，如屬現金存

款，須向本局行政暨財政處索取存款憑單。

開標定於二零一五年五月五日上午十時於澳門南灣大馬路

575、579、585號財政局大樓地庫演講廳進行。倘本局因颱風或

其他不可抗力之原因而停止辦公，則原定的截標或開標日期及

時間將順延至緊接的第一個工作日。

判給依據下列因素及有關權重為標準：

a. 投標金額——佔40%；

b. 支援服務及保養金額——佔20%；

c. 團隊的專業資格、應用程式的開發經驗，尤其是移動裝置

應用程式的開發經驗、技術能力及財政能力——佔30%；

d. 應用系統的延伸性及銜接性——佔5%；

e. 培訓計劃——佔5%。

Vogais: Chan Hoi Teng, técnica de 1.ª classe; e

Chan Wai Chong, adjunto-técnico especialista da DSEC.

(Custo desta publicação $ 2 412,00)

Anúncio

Faz-se saber que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para 
a Economia e Finanças, de 4 de Fevereiro de 2015, foi determinada 
a abertura do Concurso Público n.º 1/CP/DSF-DAF/2015, para a 
prestação de aplicações em dispositivos móveis da Direcção dos 
Serviços de Finanças. 

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se disponíveis, para efeitos de consulta, durante o 
horário de expediente, no 14.º andar do Edifício Finanças, sito 
na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, em Macau, a 
partir da data da publicação deste anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, e também dis-
poníveis gratuitamente, a partir da mesma data, na «homepa-
ge» desta Direcção de Serviços (http://www.dsf.gov.mo). 

As propostas devem ser entregues até às 12,00 horas da 
manhã do dia 4 de Maio de 2015, na Divisão Administrativa e 
Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, sita no 14.º 
andar do Edifício Finanças. 

É obrigatória a prestação de uma caução provisória a favor 
da RAEM, no valor de $ 30 000,00 (trinta mil patacas), a qual 
garante o exacto e pontual cumprimento das obrigações a assu-
mir com a apresentação da proposta. A caução provisória pode 
ser feita por depósito em dinheiro, para o que se deve solicitar 
a respectiva guia de depósito na Divisão Administrativa e Fi-
nanceira da Direcção dos Serviços de Finanças, ou mediante 
garantia bancária. 

O acto público do concurso realiza-se no dia 5 de Maio de 
2015, pelas 10,00 horas, no Auditório da Cave do Edifício Fi-
nanças, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, 
em Macau. Em caso de encerramento destes Serviços por cau-
sa de tempestade ou de outros motivos de força maior, o termo 
do prazo de entrega das propostas ou a data e a hora estabele-
cidas para o acto público do concurso, são transferidos para o 
primeiro dia útil seguinte. 

No critério que preside à adjudicação intervêm os seguintes 
factores com a ponderação que se indica: 

a) Preço proposto: 40%;

b) Serviço de apoio e despesas de garantia: 20%;

c) Qualificação profissional, experiência sobre o desenvolvi-
mento de aplicações, nomeadamente aplicações de dispositivos 
móveis, capacidade técnica e financeira da equipa: 30%;

d) Extensibilidade e capacidade de convergência do sistema 
de aplicações: 5%;

e) Plano de formação: 5%.
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二零一五年三月十一日於財政局

局長 江麗莉 

（是項刊登費用為 $2,111.00）

統 計 暨 普 查 局

通 告

第2/1.3/2015號批示

根據經二零一五年三月十八日第十一期《澳門特別行政區公

報》第二組公布之二月十八日第3/1.1/2015號批示賦予本人的權

限，本人決定： 

一、轉授予人口、社會暨就業統計廳廳長麥恆珍，工業、建築

暨對外貿易統計廳廳長黃永生及服務業暨價格統計廳廳長黃鼎

賢下列權限：

（一）簽署發給澳門特別行政區私人及公共實體的一般文件

往來；

（二）決定在假期內扣除的缺勤、在假期計劃表內已預定的

假期，以及假期的取消及更改；

（三）根據法律規定，審批合理或不合理解釋之缺勤。

二、現轉授予之權限不可再轉授。

三、對行使本批示所載的轉授權而作出的行為，得提起必要

訴願。

四、現時權限的轉授並不妨礙權限的收回及監管。

五、追認廳長麥恆珍、廳長黃永生及廳長黃鼎賢於二零一四

年十二月二十日至本批示於《澳門特別行政區公報》刊登日期間

所作出屬本轉授權範圍內的所有行為。

六、本批示自公佈翌日起生效。

（經統計暨普查局代局長於二零一五年三月十二日批示確認）

二零一五年三月十二日於統計暨普查局

副局長 程綺雲

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

A Directora dos Serviços, Vitória Alice Maria da Conceição.

(Custo desta publicação $ 2 111,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Avisos

Despacho n.º 2/1.3/2015

Atentas as competências que me foram delegadas e subde-
legadas pelo Despacho n.º 3/1.1/2015, de 18 de Fevereiro, pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 11, II Série, de 18 de Março de 2015, determino o 
seguinte:

1. Subdelego as seguintes competências no chefe do Depar-
tamento de Estatísticas Demográficas, Sociais e do Emprego, 
Mak Hang Chan, no chefe do Departamento de Estatísticas da 
Indústria, Construção e Comércio Externo, Wong Weng Sang, 
e na chefe do Departamento de Estatísticas dos Serviços e Pre-
ços, Wong Teng Yin: 

1) Assinar toda a comunicação escrita destinada a entidades 
públicas e privadas da Região Administrativa Especial de Ma-
cau, desde que relativa ao expediente corrente;

2) Decidir sobre as faltas a descontar nas férias, o gozo de fé-
rias, desde que previstas no respectivo mapa, e o cancelamento 
e alteração das mesmas;

3) Justificar ou injustificar faltas, nos termos da lei.

2. As competências agora subdelegadas são insusceptíveis de 
subdelegação.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes das subdele-
gações de competências constantes do presente despacho cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. As presentes subdelegações de competências são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência. 

5. São ratificados todos os actos praticados pelos chefes de 
departamento, Mak Hang Chan, Wong Weng Sang e Wong 
Teng Yin, no âmbito das competências ora subdelegadas, entre 
20 de Dezembro de 2014 e a data da publicação do presente 
despacho.

6. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

(Homologado por despacho do director, substituto, dos Serviços 

de Estatística e Censos, de 12 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 12 de 
Março de 2015.

A Subdirectora dos Serviços, Cheng I Wan.
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第3/1.1/2015號批示

本人行使十月十四日第61/96/M號法令第三條c）項賦予的

權限，並鑑於第15/2009號法律第十條、第26/2009號行政法規第

二十二條及第二十三條的規定，以及根據公布於二零一五年二月

十三日第六期《澳門特別行政區公報》第二組——副刊內之一月

三十日第49/2015號經濟財政司司長批示第三款的規定，本人決

定：

一、授予及轉授予本局副局長程綺雲下列關於人口、社會暨

就業統計廳、工業、建築暨對外貿易統計廳及服務業暨價格統計

廳之一般技術行政管理的權限：

（一）認可該等部門人員的工作表現評核；

（二）根據現行法例准許特別假期，以及就因個人理由或工

作需要之年假之累積作出决定；

（三）許可工作人員參加在澳門特別行政區舉行之會議、研

討會及座談會；

（四）簽署發給澳門特別行政區私人及公共實體之書信、文

書及公函；

（五）批准發佈有關澳門特別行政區的常規和定期編制的

統計資料，範圍包括：人口、勞工、就業、醫療衛生、教育、社會

福利及社會保障、司法、罪惡、工業、建築、不動產及公司活動、

對外貿易、能源調查、商業、旅遊、運輸及通訊，以及消費物價指

數；

（六）決定在假期內扣除的缺勤、在假期計劃表內已預定的

假期，以及假期的取消及更改；

（七）根據法律規定，審批合理或不合理解釋之缺勤。

二、為配合本局的良好運作，副局長可將權限轉授予主管層

的人員。

三、授予及轉授予統計協調暨綜合廳廳長麥長雯、資料暨資

訊系統廳廳長劉煜源、推廣暨資料發表處處長鄭麗湘及行政暨

財政處代處長余玉蘭下列權限：

（一）簽署發給澳門特別行政區私人及公共實體的一般文件

往來；

Despacho n.º 3/1.1/2015

Usando da faculdade que me é conferida na alínea c) do ar-
tigo 3.º do Decreto-Lei n.º 61/96/M, de 14 de Outubro, e tendo 
em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, nos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
e no n.º 3 do Despacho do Secretário para a Economia e Finan-
ças n.º 49/2015, de 30 de Janeiro, publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série — 
Suplemento, de 13 de Fevereiro de 2015, determino:

1. São delegadas e subdelegadas as competências relativas à 
gestão técnico-administrativa do Departamento de Estatísticas 
Demográficas, Sociais e do Emprego, do Departamento de 
Estatísticas da Indústria, Construção e Comércio Externo e do 
Departamento de Estatísticas dos Serviços e Preços na subdi-
rectora, Cheng I Wan:

1) Homologar as avaliações do desempenho do pessoal afec-
to àquelas subunidades;

2) Conceder licença especial, nos termos da legislação em 
vigor, e decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pes-
soais ou por conveniência de serviço;

3) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios e jornadas, quando realizados na Região 
Administrativa Especial de Macau;

4) Assinar toda a correspondência, expediente e ofícios des-
tinados a entidades públicas e privadas da Região Administra-
tiva Especial de Macau;

5) Autorizar a divulgação dos dados estatísticos de produção 
regular e periódica relativos à Região Administrativa Especial 
de Macau, nas áreas da demografia, trabalho, emprego, saúde, 
educação, acção social e segurança social, justiça, criminalida-
de, indústria, construção, operações sobre imóveis e socieda-
des, comércio externo, balanço energético, comércio interno, 
turismo, transportes e comunicações, e índice de preços no 
consumidor;

6) Decidir sobre as faltas a descontar nas férias, o gozo de fé-
rias, desde que previstas no respectivo mapa, e o cancelamento 
e alteração das mesmas;

7) Justificar ou injustificar faltas, nos termos da lei.

2. A subdirectora pode subdelegar no pessoal com funções 
de chefia as competências que forem julgadas adequadas ao 
bom funcionamento dos Serviços.

3. São delegadas e subdelegadas as seguintes competências 
na chefe do Departamento de Coordenação e Integração Es-
tatística, Mak Cheong Man, no chefe do Departamento de 
Sistemas de Informação e Informática, Lao Iok Un, na chefe 
da Divisão de Promoção e Difusão de Informação, Cheang Lai 
Seong e na chefe da Divisão Administrativa e Financeira, subs-
tituta, U Iok Lan, as competências para:

1) Assinar toda a comunicação escrita destinada a entidades 
públicas e privadas da Região Administrativa Especial de Ma-
cau, desde que relativa ao expediente corrente;
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（二）決定在假期內扣除的缺勤、在假期計劃表內已預定的

假期，以及假期的取消及更改；

（三）根據法律規定，審批合理或不合理解釋之缺勤。

四、授予及轉授予各廳長、處長及代處長的權限不可再轉

授。

五、對行使現行授權及轉授權的權限而作出的行為，得提起

必要訴願。

六、現時權限的授予及轉授並不妨礙權限的收回及監管。

七、追認副局長、兩名廳長、一名處長及一名代處長於二零

一四年十二月二十日至本批示於《澳門特別行政區公報》刊登日

期間所作出屬本轉授權範圍內的所有行為。

八、本批示自公佈翌日起生效。

（經經濟財政司司長於二零一五年三月九日批示確認）

二零一五年二月十八日於統計暨普查局

代局長 楊名就

（是項刊登費用為 $5,204.00）

金 融 情 報 辦 公 室

名 單

金融情報辦公室為填補編制外合同人員高級技術員職程第

一職階一等高級技術員兩缺，以審查文件及有限制的方式進行

普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年一月二十一日第

三期《澳門特別行政區政府公報》第二組內。現公佈准考人評核

成績如下：

合格准考人： 分

1.º 蘇肇琨 ........................................................................ 73.00

2.º 黃敏盈 ........................................................................ 69.81

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經二零一五年三月九日經濟財政司司長的批示確認）

二零一五年二月十三日於金融情報辦公室

2) Decidir sobre as faltas a descontar nas férias, o gozo de fé-
rias, desde que previstas no respectivo mapa, e o cancelamento 
e alteração das mesmas;

3) Justificar ou injustificar faltas, nos termos da lei.

4. As competências agora delegadas e subdelegadas nos 
chefes de departamento, de divisão e de divisão substituta são 
insusceptíveis de subdelegação.

5. Dos actos praticados no exercício dos poderes das delega-
ções e subdelegações de competências constantes do presente 
despacho cabe recurso hierárquico necessário.

6. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

7. São ratificados todos os actos praticados pela subdirectora 
e pelos chefes de departamento, de divisão e de divisão subs-
tituta, no âmbito das competências ora subdelegadas, entre 20 
de Dezembro de 2014 e a data da publicação do presente des-
pacho.

8. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 9 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 18 de Fe-
vereiro de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 5 204,00)

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de técnico superior de 1.ª classe, 1.° escalão, da carreira de 
técnico superior dos trabalhadores contratados além do quadro 
do Gabinete de Informação Financeira, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 21 de Janeiro de 
2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º So Siu Kwan ...................................................................73,00

2.º Vong Man Ieng ..............................................................69,81

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

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

Economia e Finanças, de 9 de Março de 2015).

Gabinete de Informação Financeira, aos 13 de Fevereiro de 
2015.
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O Júri:

Presidente: Ng Man Seong, coordenadora do GIF.

Vogais efectivos: Wong Io Kuan, técnico superior assessor 
principal do GIF; e 

Wong Mei Lei, técnico superior principal do GSDE.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de aces-
so, 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 quadro 
do Gabinete de Informação Financeira, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 21 de Janeiro de 
2015: 

Candidato aprovado: valores

Ip Ieng Hong ........................................................................79,72

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

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

Economia e Finanças, de 9 de Março de 2015).

Gabinete de Informação Financeira, aos 13 de Fevereiro de 
2015.

O Júri:

Presidente: Ng Man Seong, coordenadora do GIF.

Vogais efectivos: Wong Io Kuan, técnico superior assessor 
principal do GIF; e 

Antonio Luis da Silva, adjunto-técnico especialista principal 
dos SAFP.

(Custo desta publicação $ 2 520,00)

Anúncio

Torna-se público que se acha aberto o seguinte concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o pessoal 
contratado além do quadro do Gabinete de Informação Fi-
nanceira, 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):

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior.

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado no 
Gabinete de Informação Financeira, sito na Avenida Dr. Má-
rio Soares, n.os 307-323, Edifício Banco da China, 22.º andar, 

典試委員會：

主席：金融情報辦公室主任 伍文湘

正選委員：金融情報辦公室首席顧問高級技術員 王瑤琨

  能源業發展辦公室首席高級技術員 黃美梨

金融情報辦公室為填補編制外合同人員技術輔導員職程第

一職階首席技術輔導員一缺，以審查文件及有限制的方式進行

普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年一月二十一日第

三期《澳門特別行政區政府公報》第二組內。現公佈准考人評核

成績如下：

合格准考人： 分

葉映紅 ............................................................................. 79.72

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經二零一五年三月九日經濟財政司司長的批示確認）

二零一五年二月十三日於金融情報辦公室

典試委員會：

主席：金融情報辦公室主任 伍文湘

正選委員：金融情報辦公室首席顧問高級技術員 王瑤琨

  行政公職局首席特級技術輔導員 Antonio Luis  

  da Silva

（是項刊登費用為 $2,520.00）

公 告

金融情報辦公室根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》之規定，現以審查文件方式，為金融情報辦公室以編制外合

同人員進行下列限制性普通晉級開考：

高級技術員職程第一職階顧問高級技術員一缺。

上述開考通告已張貼於澳門蘇亞利斯博士大馬路307-323號

中國銀行大廈22樓金融情報辦公室內，並於本辦公室及行政公
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Macau, bem como nos sítios da internet deste Gabinete de In-
formação Financeira e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública. 

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

Gabinete de Informação Financeira, aos 12 de Março de 
2015. 

A Coordenadora do Gabinete, Ng Man Seong.

(Custo desta publicação $ 1 225,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncios

Concurso Público n.º 2/2015/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 5 de Março de 2015, se encon-
tra aberto o concurso público para a aquisição de «Softwares 
informáticos».

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

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 14 de Abril de 2015. Além da entrega dos 
documentos referidos no respectivo programa do concurso e 
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento 
comprovativo da caução provisória, no valor de $ 54 400,00 
(cinquenta e quatro mil e quatrocentas patacas) prestada em 
numerário, ordem de caixa (em nome da DSFSM), ou por ga-
rantia bancária. Caso a referida caução seja prestada em nume-
rário ou ordem de caixa, deverá ser entregue à Tesouraria do 
Departamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau. Caso seja prestada em garantia 
bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou termo resolu-
tivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 15 de Abril de 2015. Os 
concorrentes ou seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

職局網頁內公佈，而遞交報考申請表之限期為十日，自本公告公

佈在《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計。

二零一五年三月十二日於金融情報辦公室

辦公室主任 伍文湘

（是項刊登費用為 $1,225.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

第2/2015/DSFSM號公開招標

根據保安司司長於二零一五年三月五日作出的批示，澳門保

安部隊事務局為取得「資訊軟件」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間內到位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局行政管理廳採購科，查閱有關《招標方案》及《承

投規則》，如欲索取上述文件之影印本，需繳付影印費用。

標書必須於二零一五年四月十四日下午五時前遞交到澳

門保安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及

《承投規則》中所指定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保

$54,400.00（澳門幣伍萬肆仟肆佰元整）之證明文件，而該擔保

須以現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務局」的本票或銀行擔保

之方式遞交，倘以現金或本票方式，則應遞交至澳門保安部隊事

務局行政管理廳出納；倘以銀行擔保遞交，該擔保不得附條件或

受終止性期限約束。

開標日期為二零一五年四月十五日上午十時，在位於澳門兵

營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據七月六日第63/85/M

號法令第二十七條的規定，投標人或其合法代表應出席開標儀

式，以便對招標時所遞交之文件有可能出現之疑問予以澄清。
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Desde a data da publicação do presente anúncio até à data 
limite da entrega de propostas do concurso público, devem os 
concorrentes dirigir-se à Secção de Abastecimentos do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimen-
tos adicionais.

Concurso Público n.º 3/2015/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 9 de Março de 2015, se encon-
tra aberto o concurso público para a aquisição de «Equipamen-
tos de radiocomunicações».

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

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 21 de Abril de 2015. Além da entrega dos 
documentos referidos no respectivo programa do concurso e 
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento 
comprovativo da caução provisória, no valor de $ 161 900,00 
(cento e sessenta e uma mil e novecentas patacas) prestada 
em numerário, ordem de caixa (em nome da DSFSM), ou por 
garantia bancária. Caso a referida caução seja prestada em nu-
merário ou ordem de caixa, deverá ser entregue à Tesouraria 
do Departamento de Administração da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau. Caso seja prestada em ga-
rantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou termo 
resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 22 de Abril de 2015. Os 
concorrentes ou seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

Desde a data da publicação do presente anúncio até à data 
limite da entrega de propostas do concurso público, devem os 
concorrentes dirigir-se à Secção de Abastecimentos do De-
partamento de Administração da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimen-
tos adicionais.

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

A Directora, substituta, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 3 774,00 )

自本公告公佈之日起至公開招標截標之日期時限為止，投

標人應前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳採購

科，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

第3/2015/DSFSM號公開招標

根據保安司司長於二零一五年三月九日作出的批示，澳門保

安部隊事務局為取得「無線電通訊設備」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間內到位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局行政管理廳採購科，查閱有關《招標方案》及《承

投規則》，如欲索取上述文件之影印本，需繳付影印費用。

標書必須於二零一五年四月二十一日下午五時前遞交到

澳門保安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》

及《承投規則》中所指定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保

$161,900.00（澳門幣壹拾陸萬壹仟玖佰元整）之證明文件，而該

擔保須以現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務局」的本票或銀行

擔保之方式遞交，倘以現金或本票方式，則應遞交至澳門保安部

隊事務局行政管理廳出納；倘以銀行擔保遞交，該擔保不得附條

件或受終止性期限約束。

開標日期為二零一五年四月二十二日上午十時，在位於澳門

兵營斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據七月六日第63/85/

M號法令第二十七條的規定，投標人或其合法代表應出席開標

儀式，以便對招標時所遞交之文件有可能出現之疑問予以澄清。

自本公告公佈之日起至公開招標截標之日期時限為止，投

標人應前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳採購

科，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

二零一五年三月十一日於澳門保安部隊事務局

代局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $3,774.00）
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POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classificação final do candidato aprovado no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de um lugar de técnico especialista principal, 1.º 
escalão, área de web-design, da carreira de técnico, em regime 
de contrato além do quadro da Polícia Judiciária, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 2015:

Único candidato aprovado: valores

Croce, Fabrizio ....................................................................70,45

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

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

Segurança, de 4 de Março de 2015).

Polícia Judiciária, aos 2 de Março de 2015.

O Júri do concurso:

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

Vogais efectivos: Chau Chan Seng, técnico superior principal; e

Ung Mei Kuan, técnica especialista principal da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 225,00)

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de seis lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico, em regime de contrato além do 
quadro da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ung Peng Mun ...............................................................69,58

2.º Huang Wei Feng ............................................................68,72

3.º Wai Leng Hong ..............................................................68,51

4.º Ho Ka Weng ...................................................................68,22

5.º Ho Hou Lam ..................................................................68,18

6.º Iu Pui Ieng ......................................................................68,01

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

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

Segurança, de 9 de Março de 2015).

司 法 警 察 局

名 單

按刊登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》內的公告，有關以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考，以填補本局編制外合同方式任用的技術員職程第一職階

首席特級技術員（網頁設計範疇）一缺，合格投考人的最後成績

如下：

唯一合格的投考人： 分

Croce, Fabrizio .............................................................. 70.45

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一五年三月四日批示確認）

二零一五年三月二日於司法警察局

典試委員會：

主席：顧問翻譯員（職務主管） 鄭慧銘

正選委員：首席高級技術員 周振昇

  首席特級技術員（行政公職局） 吳美君

（是項刊登費用為 $1,225.00）

按照刊登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》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行的普通晉

級開考，以填補本局編制外合同任用的技術輔導員職程的第一

職階首席技術輔導員六缺，合格投考人的最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 吳炳滿 ........................................................................ 69.58

2.º 黃偉峰 ........................................................................ 68.72

3.º 韋凌康 ........................................................................ 68.51

4.º 何嘉穎 ........................................................................ 68.22

5.º 何浩林 ........................................................................ 68.18

6.º 余霈迎 ........................................................................ 68.01

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一五年三月九日批示確認）
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二零一五年三月三日於司法警察局

典試委員會： 

主席：處長 徐一平

正選委員：首席專業刑事技術輔導員 阮家明

  顧問高級技術員（法務局） 李宇騰

（是項刊登費用為 $1,396.00）

公 告

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

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

20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規之規定，現通過

以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補司法警察局

人員編制內刑事技術輔導員職程以下空缺：

第一職階專業刑事技術輔導員五缺；

第一職階首席刑事技術輔導員十五缺。

上述開考的通告已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察

局大樓十八樓人事及行政處，並上載於本局網站內。投考報名表

應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作

日起計十天內遞交。

二零一五年三月十一日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,123.00）

澳 門 監 獄

公 告

澳門監獄以散位合同方式填補重型車輛司機職程第二職階

重型車輛司機（運輸範疇）一缺，經於二零一五年一月十四日第

二期第二組《澳門特別行政區公報》內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

時名單於本公告公佈之日起張貼於澳門南灣大馬路中華廣場8

Polícia Judiciária, aos 3 de Março de 2015.

O Júri do concurso:

Presidente: Choi Iat Peng, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Un Ka Meng, adjunto-técnico de crimina-
lística especialista principal; e

Lei U Tang, técnico superior assessor da Direcção dos Servi-
ços de Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 1 396,00)

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados, nos termos definidos 
nas Leis n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, conjugados com o dis-
posto no Decreto-Lei n.º 26/99/M, Regulamentos Adminis-
trativos n.os 27/2003 e 23/2011, bem como no Regulamento 
Administrativo n.º 9/2006, na redacção dada pelo Regulamento 
Administrativo n.º 20/2010, para o preenchimento dos seguin-
tes lugares, da carreira de adjunto-técnico de criminalística do 
quadro de pessoal da Polícia Judiciária:

— Cinco lugares de adjunto-técnico de criminalística espe-
cialista, 1.º escalão; e

— Quinze lugares de adjunto-técnico de criminalística prin-
cipal, 1.º escalão.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados na Divisão de Pessoal e Admi-
nistrativa, no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito 
na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, e disponibilizados no 
website da mesma. O prazo para a apresentação de candidatu-
ras é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Polícia Judiciária, aos 11 de Março de 2015. 

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 123,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, será afixa-
da, a partir da data da publicação do presente anúncio, no 
quadro de anúncio do Centro de Atendimento e Informação 
do EPM, sito na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 
8.º andar «A», Macau, e no website deste Estabelecimento 
Prisional www.epm.gov.mo, a lista provisória do candidato ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento em regime de assalariamento, de um lu-
gar de motorista de pesados, 2.º escalão, área de transporte, da 
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樓A座澳門監獄服務諮詢中心，並同時上載於本監獄網頁w w w.

epm.gov.mo，以供查閱。

二零一五年二月十一日於澳門監獄

典試委員會主席 吳郁旺

（是項刊登費用為 $987.00）

衛  生  局

公 告

（開考編號：01709/02-TSS）

為錄取二十三名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職

程（康復職務範疇——職業治療）所必需的實習；以便以編制外

合同制度填補衛生局高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛

生技術員十七缺。經二零一五年二月十一日第六期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考通告。

現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第十八條規定公佈，准考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生

局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁（http://www.ssm.gov.

mo）。

二零一五年三月十一日於衛生局

局長 李展潤

為填補衛生局以散位合同制度任用的輕型車輛司機職程第

一職階輕型車輛司機三缺，經二零一五年二月十一日第六期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職

開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已

張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁

http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

為填補衛生局以散位合同任用的技術工人職程第五職階技

術工人（燒焊工範疇）一缺，經二零一五年二月十一日第六期《澳

carreira de motorista de pesados do Estabelecimento Prisional 
de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 14 
de Janeiro de 2015. 

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 11 de Fevereiro de 
2015.

O Presidente do Júri, Ng Iok Wong.

(Custo desta publicação $ 987,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 01709/02-TSS)

Nos termos definidos no artigo 18.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
encontra-se 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 ingres-
so externo, de prestação de provas, para a admissão de vinte e 
três estagiários ao estágio para ingresso na carreira de técnico 
superior de saúde de 2.ª classe, área funcional de reabilitação — 
terapia ocupacional, com vista ao preenchimento de dezassete 
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 publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2015.

Serviços de Saúde, aos 11 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e dispo-
nível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de três 
vagas de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de mo-
torista de ligeiros, em regime de contrato de assalariamento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II 
Série, de 11 de Fevereiro de 2015.

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
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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》第十八條的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在

若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁http://

www.ssm.gov.mo，以供查閱。

為填補衛生局以散位合同任用的技術工人職程第五職階技

術工人（機械維修操作範疇）六缺，經二零一五年二月十一日第

六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對

外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十八條的規定公佈，投考人臨時名單已

張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁

http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

為填補衛生局以散位合同任用的技術工人職程第三職階技

術工人（油漆工範疇）一缺，經二零一五年二月十一日第六期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職

開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第十八條的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在

若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁http://

www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一五年三月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $3,541.00）

通 告

按照本人於二零一五年一月二十六日及二月二十七日之批示，

下列人士被委任為梁家寶醫生投考全科專科最後評核考試（根

據三月十五日第8/99/M號法令）之典試委員會成員：

典試委員會之組成：

主席：全科顧問醫生 曹國希醫生

públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de um lugar de operário 
qualificado, 5.º escalão, da carreira de operário qualificado, 
área de soldador, em regime de contrato de assalariamento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II 
Série, de 11 de Fevereiro de 2015.

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de seis lugares de operá-
rio qualificado, 5.º escalão, da carreira de operário qualificado, 
área de reparação e operação de equipamentos mecânicos, em 
regime de contrato de assalariamento dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Feverei-
ro de 2015.

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de um lugar de operário 
qualificado, 3.º escalão, da carreira de operário qualificado, 
área de pintura, em regime de contrato de assalariamento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II 
Série, de 11 de Fevereiro de 2015.

Serviços de Saúde, aos 13 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 3 541,00)

Avisos

Por despachos do signatário, de 26 de Janeiro e 27 de Feve-
reiro de 2015, são nomeados os membros do júri para a realiza-
ção do exame de avaliação final de graduação em clínica geral 
da Dr.ª Leung Ka Pou (Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março).

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Chou Kuok Hei, médico consultor de serviço 
de clínica geral.
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正選委員：香港醫學專科學院代表 周偉強醫生

  全科顧問醫生 彭世明醫生

候補委員：全科主任醫生 馮浩明醫生

  全科主任醫生 陳艷群醫生 

考試日期：二零一五年三月三十日至三十一日。

考試地點：澳門新口岸宋玉生廣場335-341號獲多利中心6

樓技術協調室會議室。

按照本人於二零一五年一月二十六日及二月二十七日之批示，

下列人士被委任為王燕醫生投考全科專科最後評核考試（根據

三月十五日第8/99/M號法令）之典試委員會成員：

典試委員會之組成：

主席：全科顧問醫生 曹國希醫生

正選委員：香港醫學專科學院代表 周偉強醫生

  全科顧問醫生 謝師輝醫生

候補委員：全科主任醫生 馮浩明醫生

  全科主任醫生 陳艷群醫生

考試日期：二零一五年三月三十日至三十一日。

考試地點：澳門新口岸宋玉生廣場335-341號獲多利中心6

樓技術協調室會議室。

二零一五年三月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,940.00）

（開考編號：00915/04-T）

按照社會文化司司長二零一五年二月十六日的批示，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，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

程第一職階一等技術員（資訊範疇）四缺。

1. 開考類別　

本普通對外入職開考以考核方式進行。

Vogais efectivos: Dr. Chao Vai Kiong David, representante 
da Academia de Medicina de Hong Kong; e

Dr.ª Pang Sai Meng, médica consultora de serviço de clínica 
geral.

Vogais suplentes: Dr. Fong Hou Meng, chefe de serviço de 
clínica geral; e

Dr.ª Chan Im Kuan, chefe de serviço de clínica geral.

Data do exame: 30 a 31 de Março de 2015.

Local do exame: sala de reunião do Gabinete de Coordena-
ção Técnica, Edifício «Hot Line», 6.º andar, Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, Macau.

Por despachos do signatário, de 26 de Janeiro e 27 de Fevereiro 
de 2015, são nomeados os membros do júri para a realização 
do exame de avaliação final de graduação em clínica geral da 
Dr.ª Wong In (Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março).

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Chou Kuok Hei, médico consultor de serviço 
de clínica geral.

Vogais efectivos: Dr. Chao Vai Kiong David, representante 
da Academia de Medicina de Hong Kong; e

Dr. Tse See Fai, médico consultor de serviço de clínica geral.

Vogais suplentes: Dr. Fong Hou Meng, chefe de serviço de 
clínica geral; e

Dr.ª Chan Im Kuan, chefe de serviço de clínica geral.

Data do exame: 30 e 31 de Março de 2015.

Local do exame: sala de reunião do Gabinete de Coordenação 
Técnica, Edifício «Hot Line», 6.º andar, Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, Macau.

Serviços de Saúde, aos 13 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 940,00)

(Ref. do Concurso n.º 00915/04-T)

     Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 16 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 preenchi-
mento de quatro vagas de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico, área de informática, 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.
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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（資訊範疇）

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，

以備上級就資訊範疇的政策和管理制訂措施作出決定。

6. 薪俸、工作條件及福利

6.1 第一職階一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400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b）至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

7.3 具備電腦、資訊科技、軟件工程高等課程或其他類似課

程；

7.4  具備不少於兩年或以上等同資訊範疇技術員工作經驗*。

* 按第14/2009號法律《公務人員職程制度》第八條第三款規

定，工作經驗須以取得該經驗所任職的僱主實體發出的文件或

投考人以名譽承諾作出的聲明證明。

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, área de informática 

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

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

6.1 O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 400 
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 de informática, 
tecnologias de informática, engenharia de software ou cursos 
similares;

7.4 Dois anos de experiência profissional de técnico, área de 
informática ou equivalente*.

* De acordo com o n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 14/2009 (Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), a 
experiência profissional demonstra-se por documento emitido 
pela entidade empregadora onde foi obtida ou mediante decla-
ração do candidato sob compromisso de honra.
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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

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9時至下午1時，下午2時30分至5時45分；週五：上午9時至下

午1時，下午2時30分至5時30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）由所任職的僱主實體發出達2年擔任相關工作經驗的工

作證明文件副本，或投考人以名譽承諾作出具備相關工作經驗

的聲明書正本；

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）、d）和e）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%；

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 
Oficial ou descarregada na página electrónica daquela enti-
dade pública 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 Boletim Oficial da RAEM) e no horário de expedien-
te (2.ª a 5.ª feira: das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 ho-
ras; 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 Ja-
nuário, 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) Cópia dos documentos comprovativos, emitidos pela enti-
dade empregadora, de ter 2 anos de experiência profissional na 
função relacionada, ou original de declaração do candidato sob 
compromisso de honra de possuir experiência profissional no 
trabalho relacionado;

d) 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);

e) Cópias dos documentos comprovativos dos cursos de for-
mação de área similar (caso aplicável, para uso de análise cur-
ricular).

 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), d) e e), e ainda o 
registo 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%;
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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，為時兩小時，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。

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. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

a）Visual Basic、VB.NET、ASP.NET、Java及J2EE程式語

言；

b）Oracle及SQL Server數據庫管理；

c）電腦網絡設置及管理。

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。

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

典試委員會由下列成員組成：

主席︰顧問高級技術員    陸鍵玲

b)  Entrevista profissional: 30%; e

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 duas 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.

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 expe-
riência profissionais, os trabalhos realizados e a formação 
profissional 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) Linguagens de programação Visual Basic, VB.NET, ASP.
NET, Java e J2EE;

b) Administração de bancos de dados Oracle e SQL Server;

c) Configuração de redes informáticas e da sua gerência.

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.

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: Luk Kin Leng, técnico superior assessor.
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正選委員︰首席顧問高級技術員 李志杰

  一等高級技術員 駱乾斌

候補委員：顧問高級技術員  陳紹球

       一等高級技術員 蔡奮燊

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。

二零一五年三月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $8,258.00）

因本局文誤，就刊登於二零一五年二月二十五日《澳門特別

行政區公報》第八期第二組內第2857頁之通告中文版本有不正

確之處，現更正如下：

原文為：“⋯⋯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⋯⋯”

應改為：“⋯⋯下列人士被委任為邢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⋯⋯”。

二零一五年三月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $647.00）

文 化 局

公 告

文化局為填補下列空缺，經於二零一五年二月十八日第七期

《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 efectivos: Lei Chi Kit, técnico superior assessor prin-
cipal; e

 Lok Kin Pan, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Chan Siu Kao Luther, técnico superior as-
sessor; e

 Choi Fan San, técnico superior de 1.ª classe.

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

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), conjugado com o Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 13 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 8 258,00)

Por ter saído inexacta, por lapso destes Serviços, a versão 
chinesa do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 25 de Feve-
reiro de 2015, a páginas 2857, se rectifica:

Onde se lê: «……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……»

deve ler-se: «......下列人士被委任為邢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……».

Serviços de Saúde, aos 13 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 647,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
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行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，投考人臨

時名單已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文化局總部及上載於

文化局網頁，以供查閱：

1. 編制內人員：

第一職階首席顧問高級技術員七缺；

第一職階首席特級技術員一缺；

第一職階首席特級技術輔導員五缺；

第一職階首席特級行政技術助理員一缺。

2. 編制外合同人員：

第一職階首席高級技術員兩缺；

第一職階首席翻譯員一缺；

第一職階一等技術員兩缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，有關名單被視

為確定名單。

二零一五年三月十三日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $1,702.00）

文化局為填補編制外合同技術員職程第一職階二等技術員

（化學範疇）兩缺，經於二零一四年六月十一日第二十四期《澳

門特別行政區公報》第二組副刊刊登通過考核方式進行普通對

外入職開考的開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規定公佈，投

考人知識考試的成績名單已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文

化局總部及上載於文化局網頁（http://www.icm.gov.mo），以供

查閱。

二零一五年三月十三日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $817.00）

serviços públicos), se encontram afixadas, para efeitos de con-
sulta, na sede do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, 
Edifício do Instituto Cultural, Macau, bem como publicadas na 
página electrónica do Instituto Cultural, as listas provisórias 
dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, condiciona-
dos, documentais, para o preenchimento dos seguintes lugares 
do Instituto Cultural, cujo anúncio dos avisos de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 7, II Série, de 18 de Fevereiro de 2015:

1. Para o pessoal do quadro:

Sete lugares de técnico superior assessor principal, 1.º esca-
lão;

Um lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão;

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

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

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

Dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão;

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

Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão.

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

Instituto Cultural, aos 13 de Março de 2015.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 702,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, para efeitos de consulta, 
na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap Seac, Edifí-
cio do Instituto Cultural, Macau, bem como publicada na pá-
gina electrónica do Instituto Cultural (http://www.icm.gov.mo), 
a lista classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos 
ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de 
provas, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, área de química, da carreira de técnico, em 
regime de contrato além do quadro do Instituto Cultural, cujo 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, Suplemento, 
de 11 de Junho de 2014.

Instituto Cultural, aos 13 de Março de 2015.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 817,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada 
no quadro de informação da Direcção dos Serviços de Turismo, 
sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 
«Hot-Line», 12.º andar, Macau, e na página electrónica destes 
Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a lista provi-
sória do candidato admitido ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de fotógrafo e operador de meios audiovisuais de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de fotógrafo e operador de meios audiovi-
suais do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Turis-
mo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Feve-
reiro de 2015.

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

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 5 de Março de 2015.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 919,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Novembro 
de 2014, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos» e no 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, Se-
lecção, e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos», se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da área 
financeira e de contabilidade, da carreira de técnico em regime 
de contrato além do quadro do Instituto de Acção Social: 

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que satisfaçam as seguin-
tes condições:

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

旅 遊 局

公 告

為填補旅遊局人員編制內攝影師及視聽器材操作員職程第

一職階一等攝影師及視聽器材操作員一缺，以審查文件及有限

制方式進行普通晉級開考，開考公告經於二零一五年二月十一日

第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現根據第23/2011號

行政法規第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼

在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及

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

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年三月五日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $919.00）

社 會 工 作 局

通 告

按照社會文化司司長於二零一四年十一月二十日的批示，以

及根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，社會工作

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同方式招

聘技術員職程財務及會計範疇第一職階二等技術員兩缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的第一個工作日起計

二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；
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b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

c）具備財務、會計或相關範疇的高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥經第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該局網頁下載），於指定期

限及辦公時間內以親送方式遞交至澳門西墳馬路六號社會工作

局人力資源科報名（報名表應填寫“職務範疇：財務及會計”及

“開考編號：ING-201501”）。

3.2 應遞交的文件：

a）有效的澳門永久性居民身份證明文件副本（須出示正本

作鑑證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證

之用）；

c）培訓證書副本（若有）（須出示正本作鑑證之用）；

d）經投考人簽署的履歷；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現時所屬職程

及職級、與公職的聯繫性質、在現職級及公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如個人檔案內已存有上述a）、

b）及e）項所指的文件，則免除提交，但須在報名表內明確聲明。

為了分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求

的學歷，倘有需要，社會工作局可要求投考人遞交與學歷有關的

課程大綱或其他相關文件。

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。

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

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior na área financeira, de contabilidade ou outros cursos rela-
cionados.

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to da «Ficha de inscrição em concurso» aprovada pelo n.º 1 do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (a qual pode 
ser adquirida na Imprensa Oficial ou descarregada na página 
electrónica desta entidade), a ser entregue, pessoalmente, até 
ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de expe-
diente, na Secção de Recursos Humanos do Instituto de Acção 
Social, sito na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau (com a indi-
cação de «financeira e contabilidade» no campo da área fun-
cional e «ING-201501» no campo do n.º do concurso da ficha 
de inscrição).

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 
da RAEM válido (é obrigatória a apresentação do respectivo 
original para autenticação);

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é obrigatória a apresen-
tação dos originais para autenticação);

c) Cópia dos certificados de formação (se os houver, sendo 
obrigatória neste caso a apresentação dos originais para auten-
ticação);

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, donde constem os cargos anteriormente exerci-
dos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública e as avaliações de 
desempenho para efeitos de participação no presente concurso.

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

Para analisar se as habilitações académicas constantes dos 
documentos comprovativos a apresentar pelos candidatos estão 
conforme as requeridas neste concurso, pode, quando neces-
sário, este Instituto exigir aos candidatos a apresentação do 
programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos.

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.
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5. 職務內容

在財務及會計範疇，研究、改編或採用技術方法和程序制定

研究工作、構思及發展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性

質的工作小組會議，並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業

範疇的管理作出較高的決定。

6. 薪俸

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二技術員職程所載的350點，並享有公職法律制度規定的福利。

7. 任用形式

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條第三款

c）項的規定，在訂立編制外合同前須以散位合同方式進行為期

六個月的試用期。

8. 甄選方法

8.1 甄選是透過以下方法及評分比例進行：

a）知識考試（筆試）：50%；

b）專業面試：30%；及

c）履歷分析：20%。

8.2 在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

8.3 知識考試具淘汰性質，得分低於50分的投考人均被淘

汰。

8.4 最後成績以0分至100分表示，將各項甄選方法的得分作

加權計算後得出的平均分，即為總成績，在總成績中得分低於50

分的投考人均被淘汰。

8.5 缺席或放棄上述的知識考試或專業面試的投考人即被

除名。

9. 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

5. Conteúdo funcional

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

6. Vencimento

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

7. Forma de provimento

O recrutamento é em regime de contrato além do quadro, 
precedido de um período experimental de 6 meses em regime 
de contrato de assalariamento, nos termos da alínea c) do n.º 3 
do artigo 27.º do «Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau».

8. Método de selecção

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

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

b) Entrevista profissional: 30%; e

c) Análise curricular: 20%.

8.2 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção são classificados de 0 a 100.

8.3 A prova de conhecimentos tem carácter eliminatório, 
sendo considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

8.4 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 diferentes métodos de selecção utilizados, 
sendo considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

8.5 O candidato que falte ou desista da prova de conheci-
mentos ou da entrevista profissional é automaticamente excluí-
do.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da 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 da respectiva função, ponderando a habi-
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核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）《澳門特別行政區基本法》；

b）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

c）第8/2005號法律《個人資料保護法》；

d）澳門公職法律制度：

——經十二月二十八日第62 /9 8 / M號法令修改的十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》；

——第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

——第15/ 2 0 0 9號法律《領導及主管人員通則的基本規

定》；

——第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規

定》；

——第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》；

——第11/2007號行政法規《公務人員工作表現的獎賞制

度》；

——經第3/2009號法律修改的第8/2006號法律《公務人員

公積金制度》；

——經第8/2009號行政法規修改的第15/2006號行政法規

《公務人員公積金制度投放供款規章》；

——第1 / 2 014號法律《調整年資獎金、津貼及補助的金

額》；

e）與社會工作相關的法規：

——六月二十一日第24/99/M號法令——社會工作局組織

法；

——五月二十九日第22/95/M號法令——社會工作局對從事

社會援助活動之私人實體之援助形式；

——第54/GM/97號批示——更新及明確給予私人及私人機

構財政資助應遵守之一般規則；

——第6/2007號行政法規《向處於經濟貧乏狀況的個人及

家團發放援助金制度》；

litação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Programa da prova

O programa do concurso abrangerá as seguintes matérias: 

a) «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Ma-
cau»; 

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

c) Lei n.º 8/2005  — «Lei da Protecção de Dados Pessoais»;

d) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

— Lei n.º 14/2009 — «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos»;

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

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

— Lei n.º 2/2011 — «Regime do Prémio de Antiguidade e 
dos Subsídios de Residência e de Família»;

— Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — «Regime dos 
Prémios e Incentivos ao Desempenho dos Trabalhadores dos 
Serviços Públicos»;

— Lei n.º 8/2006, alterada pela Lei n.º 3/2009 — «Regime de 
Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos»;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2006, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 8/2009 — «Regulamento da 
aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos Tra-
balhadores dos Serviços Públicos»;

— Lei n.º 1/2014 — «Alteração dos montantes do prémio de 
antiguidade, subsídios e abono»;

e) Legislação relativa à acção social:

— Decreto-Lei n.º 24/99/M, de 21 de Junho, Lei Orgânica do 
Instituto de Acção Social;

— Decreto-Lei n.º 22/95/M, de 29 de Maio, que define as 
formas de apoio a conceder pelo Instituto de Acção Social de 
Macau às entidades privadas que exercem actividades de apoio 
social;

— Despacho n.º 54/GM/97, que actualiza e clarifica as regras 
gerais a que deve obedecer a atribuição de apoios financeiros a 
particulares e a instituições particulares;

— Regulamento Administrativo n.º 6/2007 — «Regime do 
Subsídio a Atribuir a Indivíduos e a Agregados Familiares em 
Situação de Carência Económica»;



4234 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 11 期 —— 2015 年 3 月 18 日

——經第17/2006號行政法規修改的第12/2005號行政法規

《敬老金制度》；

——第9/2011號法律《殘疾津貼及免費衛生護理服務的制

度》；

——第3/2011號行政法規《殘疾分類分級的評估、登記及發

證制度》；

f）規範澳門特別行政區公共財政/採購活動的法規：

——經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》；

——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；

——十一月八日第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合

同之法律制度；

——經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規

《公共財政管理制度》（經第426/2009號行政長官批示重新公

佈）；

——第1/2007號經濟財政司司長批示——核准關於處理取

得財產和勞務開支、常設基金帳目內開支及公款退回和返還的

指引；

——第347/2006號行政長官批示——訂定澳門特別行政區

公共行政部門的預算修改及補充預算的相關步驟；

——第325/2006號行政長官批示——列明關於第6/2006號

行政法規第十九條第二款（一）項規定的“確定及必要開支的負

擔”的各項開支；

——第388/2006號行政長官批示——訂定公共行政範疇的

部門及機構支付公共開支，以及透過出納活動提取款項時，得使

用的工具；

——第66/2006號經濟財政司司長批示——核准公共收入及

開支經濟分類的指示，以及公共開支職能分類的指示；

——第9/2014號法律《2015年財政年度預算案》；

g）會計準則；

h）公文寫作及社會時事；

— Regulamento Administrativo n.º 12/2005, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 17/2006 — «Regime do Subsí-
dio para Idosos»;

— Lei n.º 9/2011 — «Regime do Subsídio de Invalidez e dos 
Cuidados de Saúde Prestados em Regime de Gratuitidade»;

— Regulamento Administrativo n.º 3/2011 — «Regime de 
Avaliação do Tipo e Grau da Deficiência, Seu Registo e Emis-
são de Cartão»;

f) Legislação que regulamenta a actividade financeira/aqui-
sição do serviço público da administração da Região Adminis-
trativa Especial de Macau:

— «Regime das Despesas com Obras e Aquisição de 
Bens e Serviços», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 122/84/M, 
de 15 de Dezembro, com nova redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio;

— Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, que regula o Pro-
cesso de Aquisição de Bens e Serviços;

— Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro, que aprova o 
«Regime Jurídico do Contrato das Empreitadas de Obras Pú-
blicas»;

— «Regime de Administração Financeira Pública», publica-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2006, com nova re-
dacção dada pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009 (re-
publicado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009);

— Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 1/2007, que aprova as Instruções para o Processamento 
de Despesas com Aquisição de Bens e Serviços, para o Pro-
cessamento das Despesas em Conta dos Fundos Permanen-
tes e para o Processamento de Reposições e Restituições de 
Dinheiros Públicos;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 347/2006, que esta-
belece a Tramitação das Alterações Orçamentais e dos Orça-
mentos Suplementares do Sector Público Administrativo da 
Região Administrativa Especial de Macau;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 325/2006 — Enume-
ra as despesas respeitantes à «despesa certa e indispensável» 
constante do artigo 19.º, n.º 2, alínea 1) do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/2006;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 388/2006 — Define 
os meios de pagamento de despesas públicas dos serviços e or-
ganismos do sector público administrativo, bem como a saída 
de fundos por operações de tesouraria;

— Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 66/2006 — Aprova as Instruções para a Classificação Eco-
nómica das Receitas e das Despesas Públicas, bem como as 
Instruções para a Classificação Funcional das Despesas Pú-
blicas;

— Lei n.º 9/2014 — «Lei do Orçamento de 2015»;

g) Normas de contabilidade;

h) Redacção de documentos oficiais e actualidades da socie-
dade;
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i）電腦文書/試算表處理及操作；

j）個案分析（公共及社會服務機構的帳目處理及財務分

析）；

k）編寫建議書、報告書及專業技術意見書等文件；及

l）有關開考範疇的專業知識。

在知識考試（筆試）時，投考人可參閱上述a）至f）項法規，

只可使用不具有輸入計算程式功能的計算機。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通

知。

11. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門西墳馬路六

號社會工作局人力資源科的公告欄，並同時上載於社會工作局網

頁（http://www.ias.gov.mo）。

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

報考人提供的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》的規定進行處理。

14. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：廳長 張惠芬

正選委員：處長 李玉玲

  顧問高級技術員（職務主管） 張景輝

候補委員：二等技術員 林靜雯

  首席高級技術員 曾健華

按照社會文化司司長於二零一四年十一月二十日的批示，以

及根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，社會工作

i) Conhecimentos de informática de processamento de texto 
e de operação em WORD e EXCEL;

j) Análise de casos (análise contabilística e financeira das 
instituições sociais e públicas);

k) Elaboração de propostas, informações, pareceres técnicos 
especializados, etc; e

l) Conhecimento profissional na área do concurso.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais mencio-
nados nas alíneas a) a f), mas não é permitida a utilização de 
máquinas calculadoras com funções de introdução de fórmulas 
de cálculo durante a prova.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos, constarão do aviso referente à lista definitiva dos can-
didatos admitidos. 

11. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixa-
das no quadro informativo da Secção de Recursos Humanos 
do Instituto de Acção Social, sito na Estrada do Cemitério, 
n.º 6, Macau, e disponibilizadas no website deste Instituto 
(http://www.ias.gov.mo).

12. 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».

13. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos deste recrutamento realizado por este Instituto. Todos 
os dados apresentados serão tratados de acordo com as normas 
da Lei n.º 8/2005 «Lei da Protecção de Dados Pessoais» da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

14. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Cheong Wai Fan, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Lei Ioc Leng, chefe de divisão; e

Cheong Keng Fai, técnico superior assessor (chefia funcio-
nal).

Vogais suplentes: Lam Cheng Man, técnica de 2.ª classe; e

Chang Kin Wa, técnica superior principal.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Novembro 
de 2014, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos» e no 
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局通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同方式招

聘技術員職程管理範疇第一職階二等技術員一缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的第一個工作日起計

二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件； 

c）具備人力資源管理或公共行政範疇的高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥經第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該局網頁下載），於指定期

限及辦公時間內以親送方式遞交至澳門西墳馬路六號社會工作

局人力資源科報名（報名表應填寫“職務範疇：管理”及“開考

編號：ING-201502”）。

3.2 應遞交的文件：

a）有效的澳門永久性居民身份證明文件副本（須出示正本

作鑑證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證

之用）；

c）培訓證書副本（若有）（須出示正本作鑑證之用）；

d）經投考人簽署的履歷；

Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, Se-
lecção e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos», se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da área de 
gestão, da carreira de técnico, em regime de contrato além do 
quadro do Instituto de Acção Social: 

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que satisfaçam as seguin-
tes condições:

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

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

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior na área de gestão de recursos humanos ou administração 
pública.

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to da «Ficha de inscrição em concurso» aprovada pelo n.º 1 do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (a qual pode 
ser adquirida na Imprensa Oficial ou descarregada na pági-
na electrónica desta entidade), a ser entregue, pessoalmente, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de 
expediente, na Secção de Recursos Humanos do Instituto de 
Acção Social, sito na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau (com 
a indicação de «gestão» no campo da área funcional e «ING-
201502» no campo do n.º do concurso da ficha de inscrição).

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 
da Região Administrativa Especial de Macau válido (é obriga-
tória a apresentação do respectivo original para autenticação);

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é obrigatória a apresen-
tação dos originais para autenticação);

c) Cópia dos certificados de formação (se os houver, sendo 
neste caso obrigatória a apresentação dos originais para auten-
ticação);

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;
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e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現時所屬職程

及職級、與公職的聯繫性質、在現職級及公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如個人檔案內已存有上述a）、

b）及e）項所指的文件，則免除提交，但須在報名表內明確聲明。

為了分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求

的學歷，倘有需要，社會工作局可要求投考人遞交與學歷有關的

課程大綱或其他相關文件。

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

在管理範疇，研究、改編或採用技術方法和程序制定研究工

作、構思及發展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工

作小組會議，並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範疇的

管理作出較高的決定。尤其需要對人事管理工作流程的改善作分

析及研究，包括統籌及策劃對外入職開考及晉級開考的工作、執

行人力資源資料的統計、處理近年頒佈的法規中涉及人力資源

管理的工作。

6. 薪俸

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二技術員職程所載的350點，並享有公職法律制度規定的福利。

7. 任用形式

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條第三款

c）項的規定，在訂立編制外合同前須以散位合同方式進行為期

六個月的試用期。

8. 甄選方法

8.1 甄選是透過以下方法及評分比例進行：

a）知識考試（筆試）：50%；

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, donde constem os cargos anteriormente exerci-
dos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública e as avaliações de 
desempenho para efeitos de participação no presente concurso.

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

Para analisar se as habilitações académicas constantes dos 
documentos comprovativos a apresentar pelos candidatos estão 
conforme as requeridas neste concurso, pode, quando neces-
sário, este Instituto exigir aos candidatos a apresentação do 
programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos.

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

O técnico da área de gestão estuda, adapta ou aplica mé-
todos e processos técnico-científicos, elaborando estudos, 
concebendo e desenvolvendo projectos, emitindo pareceres e 
participando em reuniões e grupos de trabalho de carácter de-
partamental e interdepartamental, tendo em vista preparar a 
tomada de decisão superior sobre as medidas da política e ges-
tão na área da sua especialidade. Destaca-se ainda que faz par-
te das funções, a análise e o estudo para o melhoramento do 
fluxo de trabalho inerente à gestão de pessoal, nomeadamente 
a coordenação e o planeamento dos trabalhos relativos a con-
cursos de ingresso externo e concursos de acesso, a elaboração 
de estatísticas sobre os dados dos recursos humanos e a reali-
zação de trabalhos de gestão de recursos humanos relativos aos 
últimos anos de acordo com a publicação dos diplomas legais.

6. Vencimento

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

7. Forma de provimento

O recrutamento é em regime de contrato além do quadro, 
precedido de um período experimental de 6 meses em regime 
de contrato de assalariamento, nos termos da alínea c) do n.º 3 
do artigo 27.º do «Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau».

8. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos (escrita): 50%;
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b）專業面試：30%；及

c）履歷分析：20%。

8.2 在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

8.3 知識考試具淘汰性質，得分低於50分的投考人均被淘

汰。

8.4 最後成績以0分至100分表示，將各項甄選方法的得分作

加權計算後得出的平均分，即為總成績，在總成績中得分低於50

分的投考人均被淘汰。

8.5 缺席或放棄上述的知識考試或專業面試的投考人即被

除名。

9. 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）《澳門特別行政區基本法》；

b）十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

c）澳門公職法律制度：

——經十二月二十八日第62 /9 8 / M號法令修改的十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》；

——第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

——第15/ 2 0 0 9號法律《領導及主管人員通則的基本規

定》；

——第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規

定》；

——第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》；

b) Entrevista profissional: 30%; e

c) Análise curricular: 20%.

8.2 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção são classificados de 0 a 100.

8.3 A prova de conhecimentos tem carácter eliminatório, 
sendo considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

8.4 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 diferentes métodos de selecção utilizados, 
sendo considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

8.5 O candidato que falte ou desista da prova de conheci-
mentos ou da entrevista profissional é automaticamente excluí-
do.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da 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 da respectiva função, ponderando a habi-
litação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Programa da prova

O programa do concurso abrangerá as seguintes matérias: 

a) «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Ma-
cau»; 

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

— Lei n.º 14/2009 — «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos»; 

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

— Regulamento Administrativo n.º 26/2009 — «Disposições 
Complementares do Estatuto do Pessoal de Direcção e Che-
fia»; 

— Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — «Recruta-
mento, Selecção e Formação para Efeitos de Acesso dos Tra-
balhadores dos Serviços Públicos»; 
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——第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》；

——第1 / 2 014號法律《調整年資獎金、津貼及補助的金

額》；

d）與社會工作相關的法規：

——六月二十一日第24/99/M號法令——社會工作局組織

法；

——九月二十七日第90/88/M號法令——設立管制專為兒

童、青年、老年人、傷殘人士或一般市民發展社會輔助活動之社

會設備的一般條件；

——第9/2011號法律《殘疾津貼及免費衛生護理服務的制

度》；

——第3/2011號行政法規《殘疾分類分級的評估、登記及發

證制度》；

——第6/2007號行政法規《向處於經濟貧乏狀況的個人及

家團發放援助金制度》；

——五月二十九日第22/95/M號法令——社會工作局對從事

社會援助活動之私人實體之援助形式；

——第54/GM/97號批示——更新及明確給予私人及私人機

構財政資助應遵守之一般規則；

e）規範澳門特別行政區公共財政/採購活動的法規：

——經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》；

——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；

——十一月八日第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合

同之法律制度；

f）與公共政策、優化服務相關法規：

——第224/2011號行政長官批示——公佈澳門特別行政區

《公共政策諮詢規範性指引》；

——二月二日第5/98/M號法令——規範公共行政當局之公

務通訊、徽號及標誌之使用以及紙張之標準化，並簡化若干行政

程序及訂定在澳門地區外發出但應在本地區產生效力之文件之

一般有效期；

— Lei n.º 2/2011 — «Regime do Prémio de Antiguidade e 
dos Subsídios de Residência e de Família»;

— Lei n.º 1/2014 — «Alteração dos montantes do prémio de 
antiguidade, subsídios e abono»;

d) Legislação relativa à acção social:

— Decreto-Lei n.º 24/99/M, de 21 de Junho, Lei Orgânica do 
Instituto de Acção Social;

— Decreto-Lei n.º 90/88/M, de 27 de Setembro, que estabe-
lece as condições gerais a que ficam sujeitos os equipamentos 
sociais que visam o desenvolvimento de actividades de apoio 
social, destinadas a crianças e jovens, a idosos, a deficientes ou 
à população em geral;

— Lei n.º 9/2011 — «Regime do Subsídio de Invalidez e dos 
Cuidados de Saúde Prestados em Regime de Gratuitidade»;

— Regulamento Administrativo n.º 3/2011 — «Regime de 
Avaliação do Tipo e Grau da Deficiência, Seu Registo e Emis-
são de Cartão»;

— Regulamento Administrativo n.º 6/2007 — «Regime do 
Subsídio a Atribuir a Indivíduos e a Agregados Familiares em 
Situação de Carência Económica»; 

— Decreto-Lei n.º 22/95/M, de 29 de Maio, que define as 
formas de apoio a conceder pelo Instituto de Acção Social de 
Macau às entidades privadas que exercem actividades de apoio 
social;

— Despacho n.º 54/GM/97, que actualiza e clarifica as regras 
gerais a que deve obedecer a atribuição de apoios financeiros a 
particulares e a instituições particulares;

e) Legislação que regulamenta a actividade financeira/aqui-
sição do serviço público da administração da Região Adminis-
trativa Especial de Macau:

— «Regime das Despesas com Obras e Aquisição de Bens e 
Serviços», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de 
Dezembro, com nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 30/89/M, de 15 de Maio;

— Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, que regula o Pro-
cesso de Aquisição de Bens e Serviços; 

— Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro, que aprova o 
«Regime Jurídico do Contrato das Empreitadas de Obras Pú-
blicas»; 

f) Legislação relacionada com a política administrativa e a 
optimização dos serviços:

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 224/2011, que publi-
ca as «Normas para a Consulta de Políticas Públicas da Região 
Administrativa Especial de Macau»;

— Decreto-Lei n.º 5/98/M, de 2 de Fevereiro, que regula as 
comunicações oficiais, o uso de símbolos e logotipos, a norma-
lização de papéis da Administração Pública, simplifica alguns 
procedimentos administrativos e fixa o prazo geral de validade 
de documentos emitidos fora do território de Macau que aqui 
devam produzir efeitos;
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——第13/2000號行政法務司司長批示——命令各公共部門

及公共機構的領導人，應從領導或主管人員當中又或行政委員會

或等同機關成員之中，指定若干工作的負責人；

——經第69/2010號行政長官批示修改的第69/2007號行政

長官批示——設立隸屬於行政法務司司長的公共服務評審委員

會；

——第22/2007號行政法務司司長批示——核准第69/2007

號行政長官批示第三款（一）項所規定的評審公共部門及實體的

素質及效率的準則；

g）優化行政程序、優質服務及服務承諾的知識；

h）公文寫作及社會時事；及

i）人力資源管理及公共行政範疇的專業知識。

在知識考試（筆試）時，投考人可參閱上述a）至f）項法規，

只可使用不具有輸入計算程式功能的計算機。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通

知。

11. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門西墳馬路六

號社會工作局人力資源科的公告欄，並同時上載於社會工作局網

頁（http://www.ias.gov.mo）。

12. 適用法例

本開考由第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

13. 注意事項

報考人提供的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》的規定進行處理。

14. 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（職務主管） 鄭善懷

— Despacho da Secretária para a Administração e Justiça 
n.º 13/2000, que determina que os dirigentes dos serviços e 
organismos públicos designem, de entre os titulares dos cargos 
de direcção e chefia ou de entre os membros do conselho de 
administração ou órgão equiparado, o responsável por algumas 
tarefas;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 69/2007, alterado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 69/2010 que cria na 
dependência da Secretária para a Administração e Justiça, a 
Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos;

— Despacho da Secretária para a Administração e Justiça 
n.º 22/2007, que aprova os critérios da avaliação da qualidade e 
eficiência dos serviços e entidades públicas previstos na alínea 
1) do n.º 3 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 69/2007;

g) Conhecimentos relativos à optimização de procedimentos 
administrativos, aos serviços de qualidade e ao programa de 
carta de qualidade;

h) Redacção de documentos oficiais e actualidades da socie-
dade; e

i) Conhecimentos profissionais relativos às áreas de gestão 
de recursos humanos e de administração pública.

Os candidatos podem utilizar, como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais mencio-
nados nas alíneas a) a f), mas não é permitida a utilização de 
máquinas calculadoras com funções de introdução de fórmulas 
de cálculo durante a prova.

O local, a data e a hora de realização da prova de conheci-
mentos, constarão do aviso referente à lista definitiva dos can-
didatos admitidos.

11. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixa-
das no quadro informativo da Secção de Recursos Humanos 
do Instituto de Acção Social, sito na Estrada do Cemitério, 
n.º 6, Macau, e disponibilizadas no website deste Instituto 
(http://www.ias.gov.mo).

12. 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».

13. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos deste recrutamento realizado por este Instituto. Todos 
os dados apresentados serão tratados de acordo com as normas 
da Lei n.º 8/2005 «Lei da Protecção de Dados Pessoais» da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

14. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Cheang Sin Wai, técnico superior assessor (chefia 
funcional).
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正選委員：一等高級技術員（職務主管） 譚志廣

  二等技術員 林靜雯

候補委員：顧問高級技術員 趙文偉

  首席顧問高級技術員 譚珮欣

按照社會文化司司長於二零一四年十一月二十日的批示，以

及根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，社會工作

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以填補編制內一缺及

編制外合同三缺的行政技術助理員職程第一職階二等行政技術

助理員。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的第一個工作日起計

二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

c）具備初中畢業學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥經第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該局網頁下載），於指定期

限及辦公時間內以親送方式遞交至澳門西墳馬路六號社會工作局

人力資源科報名（報名表應填寫“開考編號：ING-201503”）。

Vogais efectivos: Tam Chi Kuong, técnico superior de 1.ª 
classe (chefia funcional); e

Lam Cheng Man, técnica de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Chiu Man Vai, técnico superior assessor; e

Tam Pui Ian, técnica superior assessora principal.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Novembro 
de 2014, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos» e no 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, Se-
lecção, e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos», se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de lugares de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, 
sendo um do quadro de pessoal do Instituto de Acção Social e 
três em regime de contrato além do quadro:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que satisfaçam as seguin-
tes condições:

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

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

c) Estejam habilitados com o ensino secundário geral.

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to da «Ficha de inscrição em concurso» aprovada pelo n.º 1 do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (a qual pode 
ser adquirida na Imprensa Oficial ou descarregada na página 
electrónica desta entidade), a ser entregue, pessoalmente, até 
ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de expe-
diente, na Secção de Recursos Humanos do Instituto de Acção 
Social, sito na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau (com a indi-
cação de «ING-201503» no campo do n.º do concurso da ficha 
de inscrição).



4242 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 11 期 —— 2015 年 3 月 18 日

3.2 應遞交的文件：

a）有效的澳門永久性居民身份證明文件副本（須出示正本

作鑑證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證

之用）；

c）培訓證書副本（若有）（須出示正本作鑑證之用）；

d）經投考人簽署的履歷；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現時所屬職程

及職級、與公職的聯繫性質、在現職級及公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如個人檔案內已存有上述a）、

b）及e）項所指的文件，則免除提交，但須於報名表內明確聲明。

為了分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求

的學歷，倘有需要，社會工作局可要求投考人遞交與學歷有關的

課程大綱或其他相關文件。

4. 職務內容的一般特徵

須具有初中畢業學歷，透過以設立或配合的方法及程序，以

便擔任既定指令中的技術應用的執行性職務，或須執行具有一

個或多個行政領域，尤其會計、人事管理、總務及財產管理、檔案

及行政事務等具有一定複雜程度的執行性職務。

5. 職務內容

從事處理一切涉及行政活動的工作，可包括一個或多個職

務範圍，確保負責提供財產和服務的機關的運作。在人事管理方

面，處理一切文書工作，並為人員委任的程序、免職申請、死亡

津貼的批給、公務員醫療福利受益人衛生護理證的發出、家庭津

貼的申請、房屋津貼的批給、年資獎金的發放、公務員勤謹的核

實、服務時間的計算、年資表的編製、工作評核的發出、年假表

的編製、缺勤的控制及記錄、無薪假及特別假的批核、讓公務員

會見醫學委員會及退休等的步驟展開一切必要的行政程序；在

會計方面，處理預算案的計算工作，管制經常性開支，按照收入

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 
da RAEM válido (é obrigatória a apresentação do respectivo 
original para autenticação);

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é obrigatória a apresen-
tação dos originais para autenticação);

c) Cópia dos certificados de formação (se os houver, sendo 
neste caso obrigatória a apresentação dos originais para auten-
ticação);

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, donde constem os cargos anteriormente exerci-
dos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública e as avaliações de 
desempenho para efeitos de participação no presente concurso.

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

Para analisar se as habilitações académicas constantes dos 
documentos comprovativos a apresentar pelos candidatos estão 
conforme as requeridas neste concurso, pode, quando neces-
sário, este Instituto exigir aos candidatos a apresentação do 
programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com 
base no estabelecimento ou adaptação de métodos e processos, 
enquadrados em instruções gerais e procedimentos bem defi-
nidos, ou execução de tarefas com certo grau de complexidade, 
relativas a uma ou mais áreas de actividade administrativa, de-
signadamente contabilidade, pessoal, economato e património, 
arquivo e expediente, requerendo habilitação literária de nível 
do ensino secundário geral.

5. Conteúdo funcional

Executar todas as tarefas relacionadas com a actividade 
administrativa, podendo compreender uma ou mais áreas fun-
cionais, assegurando o funcionamento dos órgãos incumbidos 
da prestação de bens e serviços: na área de pessoal, executar 
todo o expediente e desenvolver todos os procedimentos buro-
cráticos necessários à tramitação dos processos de nomeações 
de pessoal, pedidos de exoneração, concessão de abonos por 
falecimento, emissão de cartões de beneficiário de assistência 
médica dos funcionários, requerimento do subsídio de família, 
concessão do subsídio de residência, atribuição do prémio de 
antiguidade, verificação da assiduidade dos funcionários, cál-
culo de tempo de serviço, listas de antiguidade, atribuição da 
classificação de serviço, mapas de férias, controlo e registo de 
faltas, autorização de licenças, apresentação de funcionários à 
junta médica e aposentação; na área de contabilidade executar 
os cálculos relativos a propostas orçamentais, efectuar o con-



N.º 11 — 18-3-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4243

表、購置及人員開支，諸如薪酬、補助及扣除等，進行徵收的程

序；在文書管理方面，處理所有函件的收發及遞送程序；在檔案

方面，進行組織及文件分類，管理存檔物料的保存工作，以及對

大量文件進行內部管制；在財務管理方面，進行財產分類，並執

行有關供應的工作，並對消費物料作出控制及管理；在文書/打

字的程序方面，製發各式各樣的文件，打字，並作適當的精美印

製；在接待公眾方面，接待使用者並滿足他們的需要，倘該等需

要涉及其工作範疇時，向他們提供資料，又或倘問題的解決方法

超出其職權範疇時，指引他們前往有關部門。

6. 薪俸

第一職階二等行政技術助理員的薪俸點為第14/2009號法律

附件一表二行政技術助理員職程所載的195點，並享有公職法律

制度規定的福利。

7. 任用形式

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條第三款

c）項的規定，在訂立編制外合同前須以散位合同方式進行為期

六個月的試用期。

8. 甄選方法

8.1 甄選是透過以下方法及評分比例進行：

a）知識考試（筆試）：50%；

b）專業面試：30%；及

c）履歷分析：20%。

8.2 在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

8.3 知識考試具淘汰性質，得分低於50分的投考人均被淘

汰。

8.4 最後成績以0分至100分表示，將各項甄選方法的得分作

加權計算後得出的平均分，即為總成績，在總成績中得分低於50

分的投考人均被淘汰。

8.5 缺席或放棄上述的知識考試或專業面試的投考人即被

除名。

trolo das despesas correntes, executar os procedimentos relati-
vos a cobranças de acordo com a tabela de receitas, aquisições 
e despesas com pessoal, nomeadamente remunerações, abonos 
e descontos; na área de expediente executar os procedimentos 
relativos à entrada, encaminhamento e expedição de toda a 
correspondência; na área de arquivo proceder à organização 
e classificação dos documentos, zela pela conservação do ma-
terial em arquivo e efectua o controlo interno do fluxo dos 
documentos; na área de património proceder à classificação 
de bens e executa tarefas relativas ao aprovisionamento, efec-
tuando o controlo e gestão do material de consumo; na área 
de processamento de texto/dactilografia produzir documentos 
diversos digitando-os e imprimindo-lhes a apresentação esté-
tica adequada; na área de atendimento do público acolher e 
satisfazer as solicitações apresentadas pelos utentes prestando 
as informações se relacionadas com a sua área de actividade ou 
encaminhando para os respectivos destinos os casos cuja solu-
ção ultrapassa o seu âmbito de competência.

6. Vencimento

O assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão, 
vence pelo índice 195 da tabela indiciária da carreira de assis-
tente técnico administrativo constante do mapa 2 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009 e tem os direitos e regalias previstos no Regime 
Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

O recrutamento é em regime de contrato além do quadro, 
precedido de um período experimental de 6 meses em regime 
de contrato de assalariamento, nos termos da alínea c) do n.º 3 
do artigo 27.º do «Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau». 

8. Método de selecção

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

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

b) Entrevista profissional: 30%; e

c) Análise curricular: 20%.

8.2 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção são classificados de 0 a 100.

8.3 A prova de conhecimentos tem carácter eliminatório, 
sendo considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

8.4 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 diferentes métodos de selecção utilizados, 
sendo considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

8.5 O candidato que falte ou desista da prova de conheci-
mentos ou da entrevista profissional é automaticamente excluí-
do.
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9. 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

10. 任用次序

根據第23/2011號行政法規第二十九條第一款規定，通過普

通開考的投考人，按最後成績名單的名次順序任用；本開考屬以

兩種方式任用填補空缺職位的入職開考，則按以下次序任用：

a）以編制內職位任用的方式填補職位；

b）以編制外合同任用的方式填補職位。

11. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）《澳門特別行政區基本法》；

b）六月二十一日第24/99/M號法令——社會工作局組織法；

c）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月二十一

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》；

d）第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

e）第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》；

f）第2 /2 011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》；

g）第1/2014號法律《調整年資獎金、津貼及補助的金額》；

h）五月二十九日第22/95/M號法令——社會工作局對從事社

會援助活動之私人實體之援助形式；

i）經第17/2006號行政法規修改的第12/2005號行政法規

《敬老金制度》；

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da 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 da respectiva função, ponderando a habi-
litação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Ordem de provimento

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 29.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, nos concursos comuns os 
candidatos aprovados são providos nos lugares segundo a orde-
nação da respectiva lista classificativa final. O presente concur-
so trata-se de preenchimento de lugares vagos em duas formas 
de provimento, de acordo com a seguinte ordem: 

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

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

11. Programa das provas

O programa do concurso abrangerá as seguintes matérias:

a) «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Ma-
cau»;

b) Decreto-Lei n.º 24/99/M, de 21 de Junho, Lei Orgânica do 
Instituto de Acção Social;

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;

d) Lei n.º 14/2009 — «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos»;

e) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — «Recrutamen-
to, Selecção, e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos»;

f) Lei n.º 2/2011 — «Regime do Prémio de Antiguidade e 
dos Subsídios de Residência e de Família»;

g) Lei n.º 1/2014 — «Alteração dos montantes do prémio de 
antiguidade, subsídios e abono»;

h) Decreto-Lei n.º 22/95/M, de 29 de Maio, que define as 
formas de apoio a conceder pelo Instituto de Acção Social de 
Macau às entidades privadas que exercem actividades de apoio 
social;

i) Regulamento Administrativo n.º 12/2005, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 17/2006 — «Regime do Subsí-
dio para Idosos»;
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j）第9/2011號法律《殘疾津貼及免費衛生護理服務的制

度》；

k）第3/2011號行政法規《殘疾分類分級的評估、登記及發

證制度》；

l）第6/2007號行政法規《向處於經濟貧乏狀況的個人及家

團發放援助金制度》；

m）經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》；

n）公文寫作；

o）社會時事；及

p）電腦文書處理及操作。

在知識考試（筆試）時，投考人可參閱上述a）至m）項法規，

只可使用不具有輸入計算程式功能的計算機。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通

知。

12. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門西墳馬路六

號社會工作局人力資源科的公告欄，並同時上載於社會工作局網

頁（http://www.ias.gov.mo）。

13. 適用法例

本開考由第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

14. 注意事項

報考人提供的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》的規定進行處理。

15. 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（職務主管） 鄭善懷

正選委員：首席顧問高級技術員 譚珮欣

  二等技術員 林靜雯

j) Lei n.º 9/2011 — «Regime do Subsídio de Invalidez e dos 
Cuidados de Saúde Prestados em Regime de Gratuitidade»;

k) Regulamento Administrativo n.º 3/2011 — «Regime de 
Avaliação do Tipo e Grau da Deficiência, Seu Registo e Emis-
são de Cartão»;

l) Regulamento Administrativo n.º 6/2007 — «Regime do 
Subsídio a Atribuir a Indivíduos e a Agregados Familiares em 
Situação de Carência Económica»;

m) «Regime das Despesas com Obras e Aquisição de Bens 
e Serviços», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de 
Dezembro, com nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 30/89/M de 15 de Maio;

n) Redacção de documentos oficiais; 

o) Actualidades da sociedade; e

p) Conhecimentos de informática de processamento de texto 
e de operação em WORD.

Os candidatos podem utilizar, como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais mencio-
nados nas alíneas a) a m), mas não é permitida a utilização de 
máquinas calculadoras com funções de introdução de fórmulas 
de cálculo durante a prova.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos, constarão do aviso referente à lista definitiva dos can-
didatos admitidos.

12. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixa-
das no quadro informativo da Secção de Recursos Humanos 
do Instituto de Acção Social, sito na Estrada do Cemitério, 
n.º 6, Macau, e disponibilizadas no website deste Instituto 
(http://www.ias.gov.mo).

13. 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».

14. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos deste recrutamento realizado por este Instituto. Todos 
os dados apresentados serão tratados de acordo com as normas 
da Lei n.º 8/2005 «Lei da Protecção de Dados Pessoais» da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

15. Composição do juri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Cheang Sin Wai, técnico superior assessor (chefia 
funcional).

Vogais efectivas: Tam Pui Ian, técnica superior assessora 
principal; e

Lam Cheng Man, técnica de 2.ª classe.
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候補委員：顧問高級技術員（職務主管） 張景輝

  顧問高級技術員 趙文偉

按照社會文化司司長於二零一四年十一月二十日的批示，以

及根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，社會工作

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同方式招聘

勤雜人員職程雜役範疇第一職階勤雜人員兩缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的第一個工作日起計

二十日內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件； 

c）具備小學畢業學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥經第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該局網頁下載），於指定期

限及辦公時間內以親送方式遞交至澳門西墳馬路六號社會工作

局人力資源科報名（報名表應填寫“職務範疇：雜役”及“開考

編號：ING-201504”）。

3.2 應遞交的文件：

a）有效的澳門永久性居民身份證明文件副本（須出示正本

作鑑證之用）；

Vogais suplentes: Cheong Keng Fai, técnico superior asses-
sor (chefia funcional); e

Chiu Man Vai, técnico superior assessor.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Novembro de 
2014, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das 
Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos» e no Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, Selec-
ção, e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos 
Serviços Públicos», se acha aberto o concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de auxiliar, 1.º escalão, da área de servente, da 
carreira de auxilar, em regime de contrato de assalariamento 
do Instituto de Acção Social:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que satisfaçam as seguin-
tes condições:

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

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

c) Possuam a habilitação com o ensino primário.

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em concurso» aprovada pelo n.º 1 do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (a qual pode ser ad-
quirida na Imprensa Oficial ou descarregada na página electró-
nica desta entidade), a ser entregue, pessoalmente, até ao termo 
do prazo fixado e durante as horas normais de expediente, na 
Secção de Recursos Humanos do Instituto de Acção Social, sito 
na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau (com a indicação de «ser-
vente» no campo da área funcional e «ING-201504» no campo 
do n.º do concurso da ficha de inscrição).

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 
da Região Administrativa Especial de Macau válido (é obriga-
tória a apresentação do respectivo original para autenticação);
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b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證

之用）；

c）培訓證書副本（若有）（須出示正本作鑑證之用）；

d）經投考人簽署的履歷；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現時所屬職程

及職級、與公職的聯繫性質、在現職級及公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如個人檔案內已存有上述a）、

b）及e）項所指的文件，則免除提交，但須在報名表內明確聲明。

為了分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求

的學歷，倘有需要，社會工作局可要求投考人遞交與學歷有關的

課程大綱或其他相關文件。

4. 職務內容的一般特徵

勤雜人員擔任通常屬非特定的勞力工作或執行簡單的體力

勞動式的執行性職務。

5. 職務內容

勤雜人員須執行非專門性的、人手操作的簡單工作，主要是

體力勞動及具備實際基本知識：對外或對內分派信函、文件或包

裹；協助專職人員執行專門性較低的工作，如影印及裝訂文件、

裝卸、運輸及材料收拾方面；負責打掃、除塵、洗滌、吸塵等工作

以保持工作地點清潔，並執行其他同類的工作；保持物件及其表

面清潔。

6. 薪俸

第一職階勤雜人員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

勤雜人員職程所載的110點，並享有公職法律制度規定的福利。

7. 任用形式

以散位合同方式聘用，首份合同期限為6個月。

8. 甄選方法

8.1 甄選是透過以下方法及評分比例進行：

a）知識考試（筆試）：50%；

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é obrigatória a apresen-
tação dos originais para autenticação);

c) Cópia dos certificados de formação (se os houver, sendo 
neste caso obrigatória a apresentação dos originais para auten-
ticação);

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, donde constem os cargos anteriormente exerci-
dos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública e as avaliações de 
desempenho para efeitos de participação no presente concurso.

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

Para analisar se as habilitações académicas constantes dos 
documentos comprovativos a apresentar pelos candidatos estão 
conforme as requeridas neste concurso, pode, quando neces-
sário, este Instituto exigir aos candidatos a apresentação do 
programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

O pessoal de auxiliar executa funções de natureza executiva 
simples, física ou material, com tarefas diversas normalmente 
não especificadas.

5. Conteúdo funcional

O pessoal de auxiliar executa tarefas simples não especi-
ficadas de carácter manual, exigindo principalmente esforço 
físico e conhecimentos elementares de índole prática: distribui 
correspondência ou outros documentos ou encomendas no in-
terior ou no exterior; auxilia os profissionais da especialidade 
em trabalhos menos qualificados como tirar cópias, fazer enca-
dernações, cargas, descargas, transporte e arrumação de mate-
riais; encarrega-se da limpeza de locais de trabalho varrendo, 
limpando o pó, lavando, aspirando ou executando outras tare-
fas similares mantendo as superfícies e objectos em adequado 
estado de limpeza.

6. Vencimento

O auxiliar, 1.º escalão, vence pelo índice 110 da tabela indi-
ciária da carreira de auxiliar constante do mapa 2 do anexo I 
da Lei n.º 14/2009 e tem os direitos e regalias previstos no Re-
gime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

O recrutamento é em regime de contrato de assalariamento, 
precedido de um contrato de 6 meses.

8. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos (escrita): 50%;
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b）專業面試：30%；及

c）履歷分析：20%。

8.2 在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

8.3 知識考試具淘汰性質，得分低於50分的投考人均被淘

汰。

8.4 最後成績以0分至100分表示，將各項甄選方法的得分作

加權計算後得出的平均分，即為總成績，在總成績中得分低於50

分的投考人均被淘汰。

8.5 缺席或放棄上述的知識考試或專業面試的投考人即被

除名。

9. 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

10. 考試範圍

一般文化常識。

在知識考試（筆試）時，投考人不得查閱任何參考書籍或資

料。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通

知。

11. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門西墳馬路六

號社會工作局人力資源科的公告欄，並同時上載於社會工作局網

頁（http://www.ias.gov.mo）。

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。

b) Entrevista profissional: 30%; e

c) Análise curricular: 20%.

8.2 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção são classificados de 0 a 100.

8.3 A prova de conhecimentos tem carácter eliminatório, 
sendo considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

8.4 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 diferentes métodos de selecção utilizados, 
sendo considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

8.5 O candidato que falte ou desista da prova de conheci-
mentos ou da entrevista profissional é automaticamente excluí-
do.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da 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 da respectiva função, ponderando a habi-
litação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Programa da prova

Conhecimentos básicos de cultura geral.

Durante a realização da prova de conhecimentos, aos candi-
datos é proibido consulta de outros livros e documentos.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos, constarão do aviso referente à lista definitiva dos can-
didatos admitidos.

11. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixa-
das no quadro informativo da Secção de Recursos Humanos 
do Instituto de Acção Social, sito na Estrada do Cemitério, 
n.º 6, Macau, e disponibilizadas no website deste Instituto 
(http://www.ias.gov.mo).

12. 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».
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13. 注意事項

報考人提供的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》的規定進行處理。

14. 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（職務主管） 鄭善懷

正選委員：二等技術員 林靜雯

  一等技術輔導員 鄭燕蕊

候補委員：一等技術輔導員 陳海岸

  首席顧問高級技術員 譚珮欣

二零一五年三月十二日於社會工作局

局長 容光耀

（是項刊登費用為 $40,699.00）

體 育 發 展 局

公 告

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，現以

審查文件及有限制方式，為體育發展局編制外合同人員進行普通

晉級開考，以填補下列空缺：

第一職階顧問高級技術員三缺；

第一職階特級技術員五缺；

第一職階特級技術輔導員一缺；

第一職階首席行政技術助理員一缺。

上述開考通告張貼在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，並於本局及行政公職局網頁內

公佈，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之

日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年三月十二日於體育發展局

局長 戴祖義

（是項刊登費用為 $1,191.00）

13. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos deste recrutamento realizado por este Instituto. Todos 
os dados apresentados serão tratados de acordo com as normas 
da Lei n.º 8/2005 «Lei da Protecção de Dados Pessoais» da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

14. Composição do juri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Cheang Sin Wai, técnico superior assessor (chefia 
funcional).

Vogais efectivas: Lam Cheng Man, técnica de 2.ª classe; e

Chiang In Ioi, adjunta-técnica de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Chan Hoi Ngon, adjunta-técnica de 1.ª clas-
se; e

Tam Pui Ian, técnica superior assessora principal.

Instituto de Acção Social, aos 12 de Março de 2015.

O Presidente do Instituto, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 40 699,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores con-
tratados além do quadro do Instituto do Desporto, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, para o preenchimento dos seguintes lugares:

Três lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão;

Cinco lugares de técnico especialista, 1.º escalão; 

Um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão; e

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

Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-se 
afixados na Divisão Administrativa e Financeira do Instituto 
do Desporto, sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 
Edifício Complementar do Fórum, bloco 1, 4.º andar, Macau, e 
publicados nos sítios da internet deste Instituto e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, e que o pra-
zo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar 
do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Instituto do Desporto, aos 12 de Março de 2015.

O Presidente do Instituto, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 1 191,00)
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 5 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 
2015, o vice-reitor Lionel Ming-shuan Ni decidiu:

1. Subdelegar no director da Faculdade de Letras, Jin Hong 
Gang, no director da Faculdade de Gestão de Empresas, Jacky 
Yuk-Chow So, no director da Faculdade de Ciências da Saúde, 
Chuxia Deng, ou nos seus substitutos, os poderes para presidir 
aos júris de doutoramento das respectivas faculdades.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e 
subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de 
Março de 2015 e a data da publicação do presente aviso no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 4 de Março de 2015.

O Vice-reitor, Lionel Ming-shuan Ni.

(Custo desta publicação $ 1 157,00)

Publica-se a seguinte deliberação do Senado da Universidade de 
Macau, tomada na sua 3.ª sessão realizada no dia 14 de Janeiro 
de 2015:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universi-
dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o Senado da Universidade de Macau deliberou alterar a orga-
nização científico-pedagógica e os planos de estudos do curso 
de certificado de pós-graduação em Direito em língua chinesa, 
da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, publica-
dos no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 
12 de Março de 2014. A organização científico-pedagógica e os 
planos de estudos alterados constam dos anexos I e II à presente 
deliberação e dela fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e os planos de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2013/2014 
ou nos anos lectivos posteriores. 

Universidade de Macau, aos 10 de Março de 2015.

O Reitor, Zhao, Wei.

澳 門 大 學

通 告

根據《行政程序法典》第三十八條，以及刊登於二零一五年

一月七日第一期《澳門特別行政區公報》第二組澳門大學通告內

澳門大學校長核准之授權第五款，副校長倪明選作出本決定：

一、將主持人文學院、工商管理學院、健康科學學院之博士

論文答辯典試委員會的權力分別轉授予人文學院院長靳洪剛或

其代任人、工商管理學院院長蘇育洲或其代任人以及健康科學學

院院長鄧初夏或其代任人。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一五年三月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一五年三月四日於澳門大學

副校長 倪明選

（是項刊登費用為 $1,157.00）

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一五年一月十四日第三次

會議之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年三月十二日第十一期第二組《澳

門特別行政區公報》之澳門大學通告內的澳門大學法學院學士

後中文法學證書課程的學術與教學編排及學習計劃。修改後的

學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一及附件二，並為

本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2013/2014學年及以後入學的學生。

二零一五年三月十日於澳門大學

校長 趙偉
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附件一

學士後中文法學證書課程

學術與教學編排

一、課程：學士後證書

二、主修專業：

1）憲法、基本法與行政法

2）比較刑事法

3）比較民事法

4）國際商法

5）環境與自然資源法

三、課程正常期限：一學年

四、畢業要求：學生必須完成六門必修課和兩門選修課，共

24學分且每科成績至少為二十分制之十四分。

五、授課語言：中文

附件二

學士後中文法學證書課程

（憲法、基本法與行政法）

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

憲法 " 3 3

行政法 " 3 3

刑法理論 " 3 3

專業科目

港澳基本法 必修 3 3

行政訴訟法 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選兩門

科目

選修 6 6

總學分 24

ANEXO I

Organização Científico-pedagógica do Curso de Certificado 
de Pós-Graduação em Direito em Língua Chinesa

1. Curso: Certificado de pós-graduação.

2. Variante:

a) Direito Constitucional, Lei Básica e Direito Administrativo;

b) Direito Criminal Comparado;

c) Direito Civil Comparado;

d) Direito Comercial Internacional;

e) Direito do Ambiente e dos Recursos Naturais.

3. Duração normal do curso: Um ano lectivo.

4. Requisitos de graduação: o aluno deverá concluir seis 
disciplinas obrigatórias e duas disciplinas opcionais, com 24 
unidades de crédito no total, sendo a classificação final de cada 
disciplina não inferior a 14 valores, numa escala de 0 a 20 valores.

5. Língua veicular: Chinês.

ANEXO II

Plano de Estudos do Curso de Certificado de Pós-Graduação 
em Direito em Língua Chinesa 

(Direito Constitucional, Lei Básica e Direito Administrativo)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias 

Metodologia de Investi-
gação e Redacção Jurí-
dica Obrigatória 3 3

Direito Constitucional » 3 3

Direito Administrativo » 3 3

Teoria do Direito Cri-
minal » 3 3

Disciplinas especializadas

L ei Bás ica de Hong 
Kong e Lei Básica de 
Macau Obrigatória 3 3

Direito Contencioso 
Administrativo » 3 3

Disciplinas opcionais

Duas disciplinas a es-
colher da Lista de Dis-
ciplinas Opcionais Opcionais 6 6

Número total de unidades de crédito 24
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學士後中文法學證書課程

（比較刑事法）

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

憲法 " 3 3

行政法 " 3 3

刑法理論 " 3 3

專業科目

刑事訴訟法 必修 3 3

比較刑事法 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選兩門

科目

選修 6 6

總學分 24

學士後中文法學證書課程

（比較民事法）

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

國際商法 " 3 3

比較物權法 " 3 3

比較合同法 " 3 3

Plano de Estudos do Curso de Certificado de Pós-Graduação 
em Direito em Língua Chinesa 
(Direito Criminal Comparado)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias 

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

Direito Constitucional » 3 3

Direito Administrativo » 3 3

Teoria do Direito Crimi-
nal » 3 3

Disciplinas especializadas

Direito Processual Cri-
minal Obrigatória 3 3

Direito Criminal Com-
parado » 3 3

Disciplinas opcionais

Duas disciplinas a es-
colher da Lista de Dis-
ciplinas Opcionais Opcionais 6 6

Número total de unidades de crédito 24

Plano de Estudos do Curso de Certificado de Pós-Graduação 
em Direito em Língua Chinesa 

(Direito Civil Comparado)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias 

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

Direito Comercial In-
ternacional » 3 3

Direitos Reais Compa-
rados » 3 3

Direito Comparado dos 
Contratos » 3 3
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科目 種類 每週學時 學分

專業科目

比較民事訴訟法 必修 3 3

比較商事組織法 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選兩門

科目

選修 6 6

總學分 24

學士後中文法學證書課程

（國際商法）

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

國際商法 " 3 3

比較物權法 " 3 3

比較合同法 " 3 3

專業科目

國際仲裁 必修 3 3

比較商事組織法 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選兩門

科目

選修 6 6

總學分 24

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Disciplinas especializadas

Direito Processual Civil 
Comparado Obrigatória 3 3

Direito Comparado das 
Organizações Comer-
ciais » 3 3

Disciplinas opcionais

Duas disciplinas a es-
colher da Lista de Dis-
ciplinas Opcionais Opcionais 6 6

Número total de unidades de crédito 24

Plano de Estudos do Curso de Certificado de Pós-Graduação 
em Direito em Língua Chinesa 

(Direito Comercial Internacional)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias 

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

Direito Comercial In-
ternacional » 3 3

Direitos Reais Compa-
rados » 3 3

Direito Comparado dos 
Contratos » 3 3

Disciplinas especializadas

Arbitragem Internacio-
nal Obrigatória 3 3

Direito Comparado das 
Organizações Comer-
ciais » 3 3

Disciplinas opcionais

Duas disciplinas a es-
colher da Lista de Dis-
ciplinas Opcionais Opcionais 6 6

Número total de unidades de crédito 24
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學士後中文法學證書課程

（環境與自然資源法）

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

國際商法 " 3 3

比較物權法 " 3 3

比較合同法 " 3 3

專業科目

環境法專題 必修 3 3

能源與投資法 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選兩門

科目

選修 6 6

總學分 24

學士後中文法學證書課程

選修科目表

科目 每週學時 學分

比較經濟法 3 3

區際刑法 3 3

澳門刑法 3 3

澳門檢察制度 3 3

歐洲檢察制度 3 3

香港司法制度 3 3

臺灣檢察制度 3 3

中國內地檢察制度 3 3

韓國檢察制度 3 3

Plano de Estudos do Curso de Certificado de Pós-Graduação 
em Direito em Língua Chinesa

 (Direito do Ambiente e dos Recursos Naturais)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias 

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

Direito Comercial In-
ternacional » 3 3

Direitos Reais Com-
parados » 3 3

Direito Comparado dos 
Contratos » 3 3

Disciplinas especializadas

Temática do Direito do 
Ambiente Obrigatória 3 3

Direito da Energia e do 
Investimento » 3 3

Disciplinas opcionais

Duas disciplinas a es-
colher da Lista de Dis-
ciplinas Opcionais Opcionais 6 6

Número total de unidades de crédito 24

Curso de Certificado de Pós-Graduação em Direito 
em Língua Chinesa

Lista de Disciplinas Opcionais

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Direito Económico Comparado 3 3

Direito Criminal Inter-regional 3 3

Direito Criminal de Macau 3 3

Sistema Judicial de Macau 3 3

Sistema Judicial Europeu 3 3

Sistema Judicial de Hong Kong 3 3

Sistema Judicial de Taiwan 3 3

Sistema Judicial da China Continental 3 3

Sistema Judicial Sul-Coreano 3 3
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科目 每週學時 學分

日本檢察制度 3 3

特別行政區與國際公法專題 3 3

歐盟經濟與貿易法 3 3

智慧財產權法專題 3 3

國際私法專題 3 3

公共政策分析 3 3

行政學理論與實踐 3 3

犯罪學與刑事司法 3 3

法律經濟學 3 3

比較東亞檢察制度 3 3

海商法專題 3 3

世界貿易組織專題 3 3

投資法專題 3 3

專題講座 3 3

從澳門大學法學院開設的其他碩士課

程中任選一門科目

3 3

任選其他方向（憲法、基本法與行政

法、比較刑事法、比較民事法、國際商

法、環境與自然資源法）的專業科目

3-6 3-6

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一五年一月十四日第三次

會議之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Sistema Judicial Japonês 3 3

Temática das Regiões Administrativas 
Especiais e do Direito Internacional 
Público 3 3

Direito Económico e dos Negócios 
Europeu 3 3

Temática do Direito da Propriedade 
Intelectual 3 3

Temática do Direito Internacional 
Privado 3 3

Análise de Políticas Públicas 3 3

Ciência da Administração: Teoria e 
Prática 3 3

Criminologia e Justiça Penal 3 3

Direito e Economia 3 3

Estudo Comparativo sobre os Siste-
mas de Ministério Público da Ásia 
Oriental 3 3

Seminários sobre o Direito Marítimo 3 3

Seminários sobre as Questões Con-
temporâneas do Direito da Organiza-
ção Mundial do Comércio 3 3

Seminários sobre as Questões Con-
temporâneas do Direito do Investi-
mento 3 3

Seminários Vários 3 3

Uma disciplina a escolher de entre as 
disciplinas de outros cursos de mes-
trado, ministrados pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Macau 3 3

Disciplinas especializadas a escolher 
das outras variantes (Direito Cons-
titucional, Lei Básica e Direito Ad-
ministrativo, Direito Criminal Com-
parado, Direito Civil Comparado, 
Direito Comercial Internacional ou 
Direito do Ambiente e dos Recursos 
Naturais) 3-6 3-6

Publica-se a seguinte deliberação do Senado da Universida-
de de Macau, tomada na sua 3.ª sessão realizada no dia 14 de 
Janeiro de 2015:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universi-
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政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年三月十二日第十一期第二組《澳

門特別行政區公報》之澳門大學通告內有關澳門大學法學院法

學碩士學位（中文）課程的學術與教學編排及學習計劃。修改後

的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一及附件二，並

為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2013/2014學年及以後入學的學生。

二零一五年三月十日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

法學碩士學位（中文）課程

學術與教學編排

一、學位：法學碩士

二、主修專業：

1）憲法、基本法與行政法

2）比較刑事法

3）比較民事法

4）國際商法

5）環境與自然資源法

三、課程正常期限：兩學年

四、畢業要求：學生必須完成六門必修課和兩門選修課，共

24學分且每科成績至少為二十分制之十四分。成績合格及完成

撰寫一篇學術論文，並通過論文答辯者，才符合畢業資格。

五、授課語言：中文

附件二

法學碩士學位（中文——憲法、基本法與行政法）課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫

作

必修 3 3

dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o Senado da Universidade de Macau deliberou alterar a orga-
nização científico-pedagógica e os planos de estudos do curso 
de mestrado em Direito (Língua Chinesa), da Faculdade de 
Direito da Universidade de Macau, publicados no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 12 de Março 
de 2014. A organização científico-pedagógica e os planos de 
estudos alterados constam dos anexos I e II à presente delibe-
ração e dela fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e os planos de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2013/2014 
ou nos anos lectivos posteriores. 

Universidade de Macau, aos 10 de Março de 2015.

O Reitor, Zhao Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização Científico-Pedagógica do Curso de Mestrado em 
Direito (Língua Chinesa)

1. Grau Académico: Mestrado em Direito.

2. Variante:

a) Direito Constitucional, Lei Básica e Direito Administrativo;

b) Direito Criminal Comparado;

c) Direito Civil Comparado;

d) Direito Comercial Internacional;

e) Direito do Ambiente e dos Recursos Naturais.

3. Duração normal do curso: Dois anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: o aluno deverá concluir seis 
disciplinas obrigatórias e duas disciplinas opcionais, com 24 
unidades de crédito no total, sendo a classificação final de cada 
disciplina não inferior a 14 valores, numa escala de 0 a 20 valores. 
Além disso, deverá ainda elaborar uma dissertação académica 
e obter aprovação na respectiva discussão. 

5. Língua veicular: Chinês.

ANEXO II

Plano de Estudos do Curso de Mestrado em Direito 
(Língua Chinesa — Direito Constitucional, Lei Básica e 

Direito Administrativo)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias 

Metodologia de Investi-
gação e Redacção Jurí-
dica Obrigatória 3 3
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科目 種類 每週學時 學分

憲法 必修 3 3

行政法 " 3 3

刑法理論 " 3 3

專業科目

港澳基本法 必修 3 3

行政訴訟法 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任

選兩門科目

選修 6 6

第二學年：

學術論文 必修 --- 6

總學分 30

法學碩士學位（中文——比較刑事法）課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

憲法 " 3 3

行政法 " 3 3

刑法理論 " 3 3

專業科目

刑事訴訟法 必修 3 3

比較刑事法 " 3 3

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Direito Constitucional Obrigatória 3 3

Direito Administrativo » 3 3

Teoria do Direito Cri-
minal » 3 3

Disciplinas especializadas

L ei Bás ica de Hong 
Kong e Lei Básica de 
Macau Obrigatória 3 3

Direito Contencioso 
Administrativo » 3 3

Disciplinas opcionais

Duas disciplinas a es-
colher da Lista de Dis-
ciplinas Opcionais Opcionais 6 6

2.º Ano lectivo:

Dissertação académica Obrigatória --- 6

Número total de unidades de crédito 30

Plano de Estudos do Curso de Mestrado em Direito
(Língua Chinesa — Direito Criminal Comparado)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias 

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

Direito Constitucional » 3 3

Direito Administrativo » 3 3

Teoria do Direito Cri-
minal » 3 3

Disciplinas especializadas

Direito Processual Cri-
minal Obrigatória 3 3

Direito Criminal Com-
parado » 3 3
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科目 種類 每週學時 學分

選修科目

在選修科目表中任選

兩門科目

選修 6 6

第二學年：

學術論文 必修 --- 6

總學分 30

法學碩士學位（中文——比較民事法）課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

國際商法 " 3 3

比較物權法 " 3 3

比較合同法 " 3 3

專業科目

比較民事訴訟法 必修 3 3

比較商事組織法 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選兩

門科目

選修 6 6

第二學年：

學術論文 必修 --- 6

總學分 30

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Disciplinas opcionais

Duas disciplinas a es-
colher da Lista de Dis-
ciplinas Opcionais Opcionais 6 6

2.º Ano lectivo:

Dissertação académica Obrigatória --- 6

Número total de unidades de crédito 30

Plano de Estudos do Curso de Mestrado em Direito 
(Língua Chinesa — Direito Civil Comparado)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias 

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

Direito Comercial In-
ternacional » 3 3

Direitos Reais Compa-
rados » 3 3

Direito Comparado dos 
Contratos » 3 3

Disciplinas especializadas

Direito Processual Civil 
Comparado Obrigatória 3 3

Direito Comparado das 
Organizações Comer-
ciais » 3 3

Disciplinas opcionais

Duas disciplinas a es-
colher da Lista de Dis-
ciplinas Opcionais Opcionais 6 6

2.º Ano lectivo:

Dissertação académica Obrigatória --- 6

Número total de unidades de crédito 30
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法學碩士學位（中文——國際商法）課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

國際商法 " 3 3

比較物權法 " 3 3

比較合同法 " 3 3

專業科目

國際仲裁 必修 3 3

比較商事組織法 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選兩

門科目

選修 6 6

第二學年：

學術論文 必修 --- 6

總學分 30

法學碩士學位（中文——環境與自然資源法）課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

國際商法 " 3 3

Plano de Estudos do Curso de Mestrado em Direito 
(Língua Chinesa — Direito Comercial Internacional)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias 

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

Direito Comercial In-
ternacional » 3 3

Direitos Reais Compa-
rados » 3 3

Direito Comparado dos 
Contratos » 3 3

Disciplinas especializadas

Arbitragem Internacio-
nal Obrigatória 3 3

Direito Comparado das 
Organizações Comer-
ciais » 3 3

Disciplinas opcionais

Duas disciplinas a es-
colher da Lista de Dis-
ciplinas Opcionais Opcionais 6 6

2.º Ano lectivo:

Dissertação académica Obrigatória --- 6

Número total de unidades de crédito 30

Plano de Estudos do Curso de Mestrado em Direito 
(Língua Chinesa — Direito do Ambiente 

e dos Recursos Naturais)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias 

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

Direito Comercial In-
ternacional » 3 3
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科目 種類 每週學時 學分

比較物權法 必修 3 3

比較合同法 " 3 3

專業科目

環境法專題 必修 3 3

能源與投資法 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選兩

門科目

選修 6 6

第二學年：

學術論文 必修 --- 6

總學分 30

法學碩士學位（中文）課程

選修科目表

科目 每週學時 學分

比較經濟法 3 3

區際刑法 3 3

澳門刑法 3 3

澳門檢察制度 3 3

歐洲檢察制度 3 3

香港司法制度 3 3

臺灣檢察制度 3 3

中國內地檢察制度 3 3

韓國檢察制度 3 3

日本檢察制度 3 3

特別行政區與國際公法專題 3 3

歐盟經濟與貿易法 3 3

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Direitos Reais Compa-
rados Obrigatória 3 3

Direito Comparado dos 
Contratos » 3 3

Disciplinas especializadas

Temática do Direito do 
Ambiente Obrigatória 3 3

Direito da Energia e do 
Investimento » 3 3

Disciplinas opcionais

Duas disciplinas a es-
colher da Lista de Dis-
ciplinas Opcionais Opcionais 6 6

2.º Ano lectivo:

Dissertação académica Obrigatória --- 6

Número total de unidades de crédito 30

Curso de Mestrado em Direito em Língua Chinesa

Lista de Disciplinas Opcionais

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Direito Económico Comparado 3 3

Direito Criminal Inter-regional 3 3

Direito Criminal de Macau 3 3

Sistema Judicial de Macau 3 3

Sistema Judicial Europeu 3 3

Sistema Judicial de Hong Kong 3 3

Sistema Judicial de Taiwan 3 3

Sistema Judicial da China Continental 3 3

Sistema Judicial Sul-Coreano 3 3

Sistema Judicial Japonês 3 3

Temática das Regiões Administrati-
vas Especiais e do Direito Internacio-
nal Público 3 3

Direito Económico e dos Negócios 
Europeu 3 3
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科目 每週學時 學分

智慧財產權法專題 3 3

國際私法專題 3 3

公共政策分析 3 3

行政學理論與實踐 3 3

犯罪學與刑事司法 3 3

法律經濟學 3 3

比較東亞檢察制度 3 3

海商法專題 3 3

世界貿易組織專題 3 3

投資法專題 3 3

專題講座 3 3

從澳門大學法學院開設的其他碩士

課程中任選一門科目

3 3

任選其他方向（憲法、基本法與行政

法、比較刑事法、比較民事法、國際

商法、環境與自然資源法）的專業科

目

3-6 3-6

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一五年一月十四日第三次

會議之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議核准澳門大學法學院學士後法學證書課程——歐盟法

（英文）與學士後法學證書課程——國際法及比較法（英文）的

學術與教學編排及學習計劃。該學術與教學編排及學習計劃載

於本決議的附件一及附件二，並為本決議的組成部分。

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Temática do Direito da Propriedade 
Intelectual 3 3

Temática do Direito Internacional 
Privado 3 3

Análise de Políticas Públicas 3 3

Ciência da Administração: Teoria e 
Prática 3 3

Criminologia e Justiça Penal 3 3

Direito e Economia 3 3

Estudo Comparativo sobre os Siste-
mas de Ministério Público da Ásia 
Oriental 3 3

Seminários sobre o Direito Marítimo 3 3

Seminários sobre as Questões Con-
temporâneas do Direito da Organiza-
ção Mundial do Comércio 3 3

Seminários sobre as Questões Con-
temporâneas do Direito do Investi-
mento 3 3

Seminários Vários 3 3

Uma disciplina a escolher de entre as 
disciplinas de outros cursos de mes-
trado, ministrados pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Macau 3 3

Disciplinas especializadas a escolher 
das outras variantes (Direito Cons-
titucional, Lei Básica e Direito Ad-
ministrativo, Direito Criminal Com-
parado, Direito Civil Comparado, 
Direito Comercial Internacional ou 
Direito do Ambiente e dos Recursos 
Naturais) 3-6 3-6

Publica-se a seguinte deliberação do Senado da Universida-
de de Macau, tomada na sua 3.ª sessão realizada no dia 14 de 
Janeiro de 2015:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universi-
dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o Senado da Universidade de Macau deliberou aprovar a orga-
nização científico-pedagógica e os planos de estudos do curso 
de certificado de pós-graduação em Direito (Direito da União 
Europeia em Língua Inglesa) e do curso de certificado de pós-gra-
duação em Direito (Direito Internacional e Direito Comparado 
em Língua Inglesa), da Faculdade de Direito da Universidade 
de Macau, que constam dos anexos I e II à presente delibera-
ção e que dela fazem parte integrante.
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二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2014/2015學年及以後入學的學生。

二零一五年三月十日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

學士後法學證書課程

學術與教學編排

一、課程：學士後證書

二、主修專業：

1）歐盟法（英文）

2）國際法及比較法（英文）

三、課程正常期限：一學年

四、畢業要求：學生必須完成五門必修課和三門選修課，共

二十四學分且每科成績至少為二十分制之十四分。

五、授課語言：英文

附件二

學士後法學證書課程——歐盟法（英文）

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

比較法系 " 3 3

專業科目

歐盟建立的法律制度 必修 3 3

歐盟經濟法 " 3 3

歐盟的法律與對外政策 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選三

門科目

選修 9 9

總學分 24

2. A organização científico-pedagógica e os planos de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuem a matrícula no ano lectivo de 2014/2015 ou nos anos 
lectivos posteriores.

Universidade de Macau, aos 10 de Março de 2015.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização Científico-Pedagógica do Curso de Certificado 
de Pós-graduação em Direito 

1. Curso: Certificado de pós-graduação.

2. Variante: 

1) Direito da União Europeia em Língua Inglesa;

2) Direito Internacional e Direito Comparado em Língua 
Inglesa.

3. Duração normal do curso: Um ano lectivo.

4. Requisitos de graduação: O aluno deverá concluir, cinco 
disciplinas obrigatórias e três disciplinas opcionais, com 24 
unidades de crédito no total, sendo a classificação de cada dis-
ciplina não inferior a 14 valores, numa escala de 0 a 20 valores. 

5. Língua veicular: Inglês.

ANEXO II

Plano de Estudos do Curso de Certificado de Pós-Graduação 
em Direito (Direito da União Europeia em Língua Inglesa)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

S i s t e m a s Ju r í d i c o s 
Comparados » 3 3

Disciplinas especializadas

Direito Institucional da 
União Europeia Obrigatória 3 3

Direito Económico da 
União Europeia » 3 3

Direito e Política Exter-
na da União Europeia » 3 3

Disciplinas opcionais

Três disciplinas a esco-
lher da Lista de Disci-
plinas Opcionais Opcionais 9 9

Número total de unidades de crédito 24
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學士後法學證書課程——國際法及比較法（英文）

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

比較法系 " 3 3

專業科目

國際法的當代問題 必修 3 3

國際經濟法 " 3 3

比較合同法 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選三門

科目

選修 9 9

總學分 24

學士後法學證書課程 

選修科目表

科目 每週學時 學分

歐盟競爭法 3 3

歐盟環境法 3 3

歐盟自然資源和能源法 3 3

歐盟條約改革 3 3

外商投資法 3 3

國際刑法和人道法 3 3

人權和難民法 3 3

Plano de Estudos do Curso de Certificado de Pós-Graduação 
em Direito (Direito Internacional e Direito Comparado em 

Língua Inglesa)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

S i s t e m a s Ju r í d i c o s 
Comparados » 3 3

Disciplinas especializadas

Questões Contemporâ-
neas em Direito Inter-
nacional Obrigatória 3 3

Direito Económico In-
ternacional » 3 3

Direito Comparado dos 
Contratos » 3 3

Disciplinas opcionais

Três disciplinas a esco-
lher da Lista de Disci-
plinas Opcionais Opcionais 9 9

Número total de unidades de crédito 24

Curso de Certificado de Pós-Graduação em Direito 
Lista de Disciplinas Opcionais

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Direito da Concorrência da União 
Europeia 3 3

Direito Ambiental da União Europeia 3 3

Direito dos Recursos Naturais e da 
Energia da União Europeia 3 3

Reforma dos Tratados da União Eu-
ropeia 3 3

Direito do Investimento Estrangeiro 3 3

Direito Criminal Internacional e Di-
reito Humanitário 3 3

Direitos Humanos e Direito dos Re-
fugiados 3 3
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科目 每週學時 學分

國際組織法 3 3

法律文化與多元化 3 3

普通法 3 3

海事與航運法 3 3

電子商務與信息技術法 3 3

模擬法庭 3 3

澳門法導論 3 3

澳門博彩法及博彩比較法 3 3

國際貿易法的問題探討 3 3

亞洲商業法 3 3

公司法 3 3

法律與社會 3 3

創新經濟下的知識產權法 3 3

反洗黑錢與反腐敗法 3 3

國際私法 3 3

消費者保護法 3 3

商業合同 3 3

專題講座 3 3

從澳門大學法學院開設的其他碩士

課程中任選一門科目

3 3

任選其他方向（歐盟法、國際法及比

較法、國際商法）的專業科目

3-9 3-9

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一五年一月十四日第三次

會議之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Direito das Organizações Internacio-
nais 3 3

Cultura e Pluralismo Jurídicos 3 3

Common Law 3 3

Direito Marítimo e do Transporte 
Marítimo 3 3

Direito do Comércio Electrónico e da 
Tecnologia Informática 3 3

Tribunal Simulado 3 3

Introdução ao Direito de Macau 3 3

Direito do Jogo de Macau e Direito 
Comparado do Jogo 3 3

Questões relativas ao Direito Comercial 
Internacional 3 3

Direito Comercial da Ásia 3 3

Direito das Sociedades Comerciais 3 3

Direito e Sociedade 3 3

Direito da Propriedade Intelectual 
em Economia Criativa 3 3

Direito Anticorrupção e de Combate 
à Lavagem de Dinheiro 3 3

Direito Internacional Privado 3 3

Direito da Protecção dos Consumidores 3 3

Contratos Comerciais 3 3

Seminários Vários 3 3

Uma disciplina a escolher de entre as 
disciplinas de outros cursos de mes-
trado, ministrados pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Macau 3 3

Disciplinas especializadas a esco-
lher das outras variantes (Direito da 
União Europeia, Direito Internacio-
nal e Direito Comparado, Direito 
Comercial Internacional) 3-9 3-9

Publica-se a seguinte deliberação do Senado da Universida-
de de Macau, tomada na sua 3.ª sessão realizada no dia 14 de 
Janeiro de 2015:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Re-
gime Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei 
n.º 1/2006, e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatu-
tos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Exe-
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定，決議修改刊登於二零一四年十月八日第四十一期第二組《澳

門特別行政區公報》之澳門大學通告內有關澳門大學法學院法

學碩士學位——歐盟法（英文）課程與法學碩士學位——國際

法及比較法（英文）課程的學術與教學編排及學習計劃。修改後

的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一及附件二，並

為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2014/2015學年及以後入學的學生。

二零一五年三月十日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

法學碩士學位課程

學術與教學編排

一、學位：法學碩士

二、主修專業：

1）歐盟法（英文）

2）國際法及比較法（英文）

三、課程正常期限：兩學年

四、畢業要求：學生必須完成五門必修課和三門選修課，共

二十四學分且每科成績至少為二十分制之十四分。成績合格及完

成撰寫一篇學術論文，並通過論文答辯者，才符合畢業資格。

五、授課語言：英文

附件二

法學碩士學位——歐盟法（英文）課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

比較法系 " 3 3

cutiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de Macau deli-
berou alterar a organização científico-pedagógica e os planos 
de estudos do curso de mestrado em Direito (Direito da União 
Europeia em Língua Inglesa) e do curso de mestrado em Di-
reito (Direito Internacional e Direito Comparado em Língua 
Inglesa), da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, 
publicados no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 41, II Série, de 8 
de Outubro de 2014. A organização científico-pedagógica e os 
planos de estudos alterados constam dos anexos I e II à presente 
deliberação e dela fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e os planos de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuem a matrícula no ano lectivo de 2014/2015 ou nos anos 
lectivos posteriores.

Universidade de Macau, aos 10 de Março de 2015.

O Reitor, Zhao Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização Científico-Pedagógica do Curso 
de Mestrado em Direito

1. Grau Académico: Mestrado em Direito.

2. Variante: 

1) Direito da União Europeia em Língua Inglesa;

2) Direito Internacional e Direito Comparado em Língua 
Inglesa.

3. Duração normal do curso: Dois anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: O aluno deverá concluir cinco 
disciplinas obrigatórias e três disciplinas opcionais, com 24 
unidades de crédito no total, sendo a classificação de cada dis-
ciplina não inferior a 14 valores, numa escala de 0 a 20 valores. 
Além disso, deverá ainda elaborar uma dissertação académica 
e obter aprovação na respectiva discussão.

5. Língua veicular: Inglês.

ANEXO II

Plano de Estudos do Curso de Mestrado em Direito 
(Direito da União Europeia em Língua Inglesa)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo: 

Disciplinas obrigatórias

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

S i s t e m a s Ju r í d i c o s 
Comparados » 3 3
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科目 種類 每週學時 學分

專業科目

歐盟建立的法律制度 必修 3 3

歐盟經濟法 " 3 3

歐盟的法律與對外政策 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選三門

科目

選修 9 9

第二學年：

學術論文 必修 --- 6

總學分 30

法學碩士學位——國際法及比較法（英文）課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

比較法系 " 3 3

專業科目

國際法的當代問題 必修 3 3

國際經濟法 " 3 3

比較合同法 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選三門

科目

選修 9 9

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Disciplinas especializadas

Direito Institucional da 
União Europeia Obrigatória 3 3

Direito Económico da 
União Europeia » 3 3

Direito e Política Ex-
terna da União Euro-
peia » 3 3

Disciplinas opcionais

Três disciplinas a esco-
lher da Lista de Disci-
plinas Opcionais Opcionais 9 9

2.º Ano lectivo:

Dissertação académica Obrigatória --- 6

Número total de unidades de crédito 30

Plano de Estudos do Curso de Mestrado em Direito (Direito 
Internacional e Direito Comparado em Língua Inglesa)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

S i s t e m a s Ju r í d i c o s 
Comparados » 3 3

Disciplinas especializadas

Questões Contempo-
râneas em Direito In-
ternacional Obrigatória 3 3

Direito Económico In-
ternacional » 3 3

Direito Comparado dos 
Contratos » 3 3

Disciplinas opcionais

Três disciplinas a esco-
lher da Lista de Disci-
plinas Opcionais Opcionais 9 9
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科目 種類 每週學時 學分

第二學年：

學術論文 必修 --- 6

總學分 30

法學碩士學位課程

選修科目表

科目 每週學時 學分

歐盟競爭法 3 3

歐盟環境法 3 3

歐盟自然資源和能源法 3 3

歐盟條約改革 3 3

外商投資法 3 3

國際刑法和人道法 3 3

人權和難民法 3 3

國際組織法 3 3

法律文化與多元化 3 3

普通法 3 3

海事與航運法 3 3

電子商務與信息技術法 3 3

模擬法庭 3 3

澳門法導論 3 3

澳門博彩法及博彩比較法 3 3

國際貿易法的問題探討 3 3

亞洲商業法 3 3

公司法 3 3

法律與社會 3 3

創新經濟下的知識產權法 3 3

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

2.º Ano lectivo:

Dissertação académica Obrigatória --- 6

Número total de unidades de crédito 30

Curso de Mestrado em Direito
Lista de Disciplinas Opcionais

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Direito da Concorrência da União 
Europeia 3 3

Direito Ambiental da União Euro-
peia 3 3

Direito dos Recursos Naturais e da 
Energia da União Europeia 3 3

Reforma dos Tratados da União Eu-
ropeia 3 3

Direito do Investimento Estrangeiro 3 3

Direito Criminal Internacional e Di-
reito Humanitário 3 3

Direitos Humanos e Direito dos Re-
fugiados 3 3

Direito das Organizações Internacio-
nais 3 3

Cultura e Pluralismo Jurídicos 3 3

Common Law 3 3

Direito Marítimo e do Transporte 
Marítimo 3 3

Direito do Comércio Electrónico e da 
Tecnologia Informática 3 3

Tribunal Simulado 3 3

Introdução ao Direito de Macau 3 3

Direito do Jogo de Macau e Direito 
Comparado do Jogo 3 3

Questões relativas ao Direito Comercial 
Internacional 3 3

Direito Comercial da Ásia 3 3

Direito das Sociedades Comerciais 3 3

Direito e Sociedade 3 3

Direito da Propriedade Intelectual 
em Economia Criativa 3 3
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科目 每週學時 學分

反洗黑錢與反腐敗法 3 3

國際私法 3 3

消費者保護法 3 3

商業合同 3 3

專題講座 3 3

從澳門大學法學院開設的其他碩士

課程中任選一門科目

3 3

任選其他方向（歐盟法、國際法及比

較法、國際商法）的專業科目

3-9 3-9

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一五年一月十四日第三次

會議之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議核准澳門大學法學院學士後法學證書課程——國際商

法（英文）的學術與教學編排及學習計劃。該學術與教學編排及

學習計劃載於本決議的附件一及附件二，並為本決議的組成部

分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2014/2015學年及以後入學的學生。

二零一五年三月十日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

學士後法學證書課程——國際商法（英文）

學術與教學編排

一、課程：學士後證書

二、主修專業：國際商法（英文）

三、課程正常期限：一學年

四、畢業要求：學生必須完成五門必修課和三門選修課，共

二十四學分且每科成績至少為二十分制之十四分。

五、授課語言：英文

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Direito Anticorrupção e de Combate 
à Lavagem de Dinheiro 3 3

Direito Internacional Privado 3 3

Direito da Protecção dos Consumidores 3 3

Contratos Comerciais 3 3

Seminários Vários 3 3

Uma disciplina a escolher de entre as 
disciplinas de outros cursos de mes-
trado, ministrados pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Macau 3 3

Disciplinas especializadas a esco-
lher das outras variantes (Direito da 
União Europeia, Direito Internacio-
nal e Direito Comparado, Direito 
Comercial Internacional) 3-9 3-9

Publica-se a seguinte deliberação do Senado da Universida-
de de Macau, tomada na sua 3.ª sessão realizada no dia 14 de 
Janeiro de 2015:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universi-
dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o Senado da Universidade de Macau deliberou aprovar a orga-
nização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de 
certificado de pós-graduação em Direito (Direito Comercial 
Internacional em Língua Inglesa), da Faculdade de Direito da 
Universidade de Macau, que constam dos anexos I e II à pre-
sente deliberação e que dela fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que efec-
tuem a matrícula no ano lectivo de 2014/2015 ou nos anos lecti-
vos posteriores.

Universidade de Macau, aos 10 de Março de 2015.

O Reitor, Zhao Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização Científico-Pedagógica do Curso de Certifica-
do de Pós-graduação em Direito (Direito Comercial Interna-

cional em Língua Inglesa).

1. Curso: Certificado de pós-graduação.

2. Variante: Direito Comercial Internacional em Língua In-
glesa.

3. Duração normal do curso: Um ano lectivo.

4. Requisitos de graduação: O aluno deverá concluir cinco 
disciplinas obrigatórias e três disciplinas opcionais, com 24 
unidades de crédito no total, sendo a classificação de cada dis-
ciplina não inferior a 14 valores, numa escala de 0 a 20 valores. 

5. Língua veicular: Inglês.
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附件二

學士後法學證書課程——國際商法（英文）

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

比較法系 " 3 3

專業科目

跨國法 必修 3 3

世界貿易組織和區域貿易法 " 3 3

爭端解決 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選三門

科目

選修 9 9

總學分 24

學士後法學證書課程——國際商法（英文）

選修科目表

科目 每週學時 學分

澳門法導論 3 3

澳門博彩法及博彩比較法 3 3

國際貿易法的問題探討 3 3

亞洲商業法 3 3

公司法 3 3

法律與社會 3 3

創新經濟下的知識產權法 3 3

ANEXO II

Plano de Estudos do Curso de Certificado de Pós-Graduação 
em Direito (Direito Comercial Internacional 

em Língua Inglesa)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

S i s t e m a s Ju r í d i c o s 
Comparados » 3 3

Disciplinas especializadas

Direito Transnacional Obrigatória 3 3

Organização Mundial 
do Comércio e Direito 
do Comércio Regional » 3 3

Resolução de Disputas » 3 3

Disciplinas opcionais

Três disciplinas a esco-
lher da Lista de Disci-
plinas Opcionais Opcionais 9 9

Número total de unidades de crédito 24

Curso de Certificado de Pós-Graduação em Direito (Direito 
Comercial Internacional em Língua Inglesa)

Lista de Disciplinas Opcionais

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Introdução ao Direito de Macau 3 3

Direito do Jogo de Macau e Direito 
Comparado do Jogo 3 3

Questões relativas ao Direito Comercial 
Internacional 3 3

Direito Comercial da Ásia 3 3

Direito das Sociedades Comerciais 3 3

Direito e Sociedade 3 3

Direito da Propriedade Intelectual 
em Economia Criativa 3 3
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科目 每週學時 學分

反洗黑錢與反腐敗法 3 3

國際私法 3 3

消費者保護法 3 3

商業合同 3 3

歐盟競爭法 3 3

歐盟環境法 3 3

歐盟自然資源和能源法 3 3

歐盟條約改革 3 3

外商投資法 3 3

國際刑法和人道法 3 3

人權和難民法 3 3

國際組織法 3 3

法律文化與多元化 3 3

普通法 3 3

海事與航運法 3 3

電子商務與信息技術法 3 3

模擬法庭 3 3

專題講座 3 3

從澳門大學法學院開設的其他碩士

課程中任選一門科目

3 3

任選其他方向（歐盟法、國際法及比

較法）的專業科目

3-9 3-9

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一五年一月十四日第三次

會議之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Direito Anticorrupção e de Combate 
à Lavagem de Dinheiro 3 3

Direito Internacional Privado 3 3

Direito da Protecção dos Consumidores 3 3

Contratos Comerciais 3 3

Direito da Concorrência da União 
Europeia 3 3

Direito Ambiental da União Europeia 3 3

Direito dos Recursos Naturais e da 
Energia da União Europeia 3 3

Reforma dos Tratados da União Eu-
ropeia 3 3

Direito do Investimento Estrangeiro 3 3

Direito Criminal Internacional e Di-
reito Humanitário 3 3

Direitos Humanos e Direito dos Re-
fugiados 3 3

Direito das Organizações Internacio-
nais 3 3

Cultura e Pluralismo Jurídicos 3 3

Common Law 3 3

Direito Marítimo e do Transporte 
Marítimo 3 3

Direito do Comércio Electrónico e da 
Tecnologia Informática 3 3

Tribunal Simulado 3 3

Seminários Vários 3 3

Uma disciplina a escolher de entre as 
disciplinas de outros cursos de mes-
trado, ministrados pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Macau 3 3

Disciplinas especializadas a esco-
lher das outras variantes (Direito da 
União Europeia, Direito Internacio-
nal e Direito Comparado) 3-9 3-9

Publica-se a seguinte deliberação do Senado da Universidade de 
Macau, tomada na sua 3.ª sessão realizada no dia 14 de Janeiro 
de 2015:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universi-



N.º 11 — 18-3-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4271

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十月八日第四十一期第二組《澳

門特別行政區公報》之澳門大學通告內有關澳門大學法學院法

學碩士學位——國際商法（英文）課程的學術與教學編排及學習

計劃。修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件

一及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2014/2015學年及以後入學的學生。

二零一五年三月十日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

法學碩士學位——國際商法（英文）課程

學術與教學編排

一、學位：法學碩士

二、主修專業：國際商法（英文）

三、課程正常期限：兩學年

四、畢業要求：學生必須完成五門必修課和三門選修課，共

二十四學分且每科成績至少為二十分制之十四分。成績合格及完

成撰寫一篇學術論文，並通過論文答辯者，才符合畢業資格。

五、授課語言：英文

附件二

法學碩士學位——國際商法（英文）課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

必修科目

法學研究方法及寫作 必修 3 3

比較法系 " 3 3

專業科目

跨國法 必修 3 3

dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o Senado da Universidade de Macau deliberou alterar a orga-
nização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de 
mestrado em Direito (Direito Comercial Internacional em Lín-
gua Inglesa), da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, 
publicados no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 41, II Série, de 
8 de Outubro de 2014. A organização científico-pedagógica e 
o plano de estudos alterados constam dos anexos I e II à pre-
sente deliberação e dela fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que efec-
tuem a matrícula no ano lectivo de 2014/2015 ou nos anos lecti-
vos posteriores.

Universidade de Macau, aos 10 de Março de 2015.

O Reitor, Zhao Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização Científico-Pedagógica do Curso de Mestrado em 
Direito (Direito Comercial Internacional em Língua Inglesa) 

1. Grau Académico: Mestrado em Direito.

2. Variante: Direito Comercial Internacional em Língua In-
glesa.

3. Duração normal do curso: Dois anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: O aluno deverá concluir cinco 
disciplinas obrigatórias e três disciplinas opcionais, com 24 
unidades de crédito no total, sendo a classificação de cada dis-
ciplina não inferior a 14 valores, numa escala de 0 a 20 valores. 
Além disso, deverá ainda elaborar uma dissertação académica 
e obter aprovação na respectiva discussão.

5. Língua veicular: Inglês.

ANEXO II

Plano de Estudos do Curso de Mestrado em Direito (Direito 
Comercial Internacional em Língua Inglesa)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Disciplinas obrigatórias

Metodologia de Inves-
t igaç ão e Redac ç ão 
Jurídica Obrigatória 3 3

S i s t e m a s Ju r í d i c o s 
Comparados » 3 3

Disciplinas especializadas

Direito Transnacional Obrigatória 3 3



4272 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 11 期 —— 2015 年 3 月 18 日

科目 種類 每週學時 學分

世界貿易組織和區域貿易法 必修 3 3

爭端解決 " 3 3

選修科目

在選修科目表中任選三門科

目

選修 9 9

第二學年：

學術論文 必修 --- 6

總學分 30

法學碩士學位——國際商法（英文）課程

選修科目表

科目 每週學時 學分

澳門法導論 3 3

澳門博彩法及博彩比較法 3 3

國際貿易法的問題探討 3 3

亞洲商業法 3 3

公司法 3 3

法律與社會 3 3

創新經濟下的知識產權法 3 3

反洗黑錢與反腐敗法 3 3

國際私法 3 3

消費者保護法 3 3

商業合同 3 3

歐盟競爭法 3 3

歐盟環境法 3 3

歐盟自然資源和能源法 3 3

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Organização Mundial 
do Comércio e Direito 
do Comércio Regional Obrigatória 3 3

Resolução de Disputas » 3 3

Disciplinas opcionais

Três disciplinas a esco-
lher da Lista de Disci-
plinas Opcionais Opcionais 9 9

2.º Ano lectivo:

Dissertação académica Obrigatória --- 6

Número total de unidades de crédito 30

Curso de Mestrado em Direito (Direito Comercial Interna-
cional em Língua Inglesa)

Lista de Disciplinas Opcionais

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Introdução ao Direito de Macau 3 3

Direito do Jogo de Macau e Direito 
Comparado do Jogo 3 3

Questões relativas ao Direito Comer-
cial Internacional 3 3

Direito Comercial da Ásia 3 3

Direito das Sociedades Comerciais 3 3

Direito e Sociedade 3 3

Direito da Propriedade Intelectual 
em Economia Criativa 3 3

Direito Anticorrupção e de Combate 
à Lavagem de Dinheiro 3 3

Direito Internacional Privado 3 3

Direito da Protecção dos Consumidores 3 3

Contratos Comerciais 3 3

Direito da Concorrência da União 
Europeia 3 3

Direito Ambiental da União Europeia 3 3

Direito dos Recursos Naturais e da 
Energia da União Europeia 3 3
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科目 每週學時 學分

歐盟條約改革 3 3

外商投資法 3 3

國際刑法和人道法 3 3

人權和難民法 3 3

國際組織法 3 3

法律文化與多元化 3 3

普通法 3 3

海事與航運法 3 3

電子商務與信息技術法 3 3

模擬法庭 3 3

專題講座 3 3

從澳門大學法學院開設的其他碩士

課程中任選一門科目

3 3

任選其他方向（歐盟法、國際法及比

較法）的專業科目

3-9 3-9

（是項刊登費用為 $49,464.00）

澳 門 理 工 學 院

通 告

第04/PRE/2015號批示

事宜：轉授權予理工——貝爾英語中心主任

根據刋登於二零一四年二月十二日第七期《澳門特別行政區

公報》第二組之第01D/CG/2014號理事會決議第五款所賦予的

職權，本人決定：

一、轉授予理工——貝爾英語中心主任林子予或其合法代任

人，在理工——貝爾英語中心的範圍內，作出下列行為的職權：

（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Reforma dos Tratados da União Eu-
ropeia 3 3

Direito do Investimento Estrangeiro 3 3

Direito Criminal Internacional e Di-
reito Humanitário 3 3

Direitos Humanos e Direito dos Re-
fugiados 3 3

Direito das Organizações Internacio-
nais 3 3

Cultura e Pluralismo Jurídicos 3 3

Common Law 3 3

Direito Marítimo e do Transporte 
Marítimo 3 3

Direito do Comércio Electrónico e da 
Tecnologia Informática 3 3

Tribunal Simulado 3 3

Seminários Vários 3 3

Uma disciplina a escolher de entre as 
disciplinas de outros cursos de mes-
trado, ministrados pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Macau 3 3

Disciplinas especializadas a esco-
lher das outras variantes (Direito da 
União Europeia, Direito Internacio-
nal e Direito Comparado) 3-9 3-9

(Custo desta publicação $ 49 464,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Aviso

Despacho n.º 04/PRE/2015

Assunto: Subdelegação de competências no director do Cen-
tro de Inglês IPM-Bell

Tendo em consideração o disposto no n.º 5 da Deliberação do 
Conselho de Gestão n.º 01D/CG/2014, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, 
de 12 de Fevereiro de 2014, determino:

1. Subdelegar no director do Centro de Inglês IPM-Bell, Lin 
Ziyu, ou em quem legalmente o substitua, a competência para 
a prática dos seguintes actos, no âmbito do Centro de Inglês 
IPM-Bell:

1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à ges-
tão corrente; 
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（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可否

將假期轉移至翌年；

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理。

二、本轉授權不妨礙收回權和監管權的行使。

三、對行使現轉授予的職權而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、獲轉授權者自二零一五年三月一日起在本轉授權範圍內

所作出的行為予以追認。

五、在不妨礙上款規定下，本批示自刋登於《澳門特別行政

區公報》之日起產生效力。

六、廢止第10/PRE/2014號批示。

二零一五年三月六日於澳門理工學院

署理院長 殷磊

（是項刊登費用為 $1,907.00）

旅 遊 學 院

公 告

旅遊學院為填補以下空缺，經於二零一五年二月十八日第七

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：

編制外合同人員空缺：

第一職階一等技術輔導員一缺。

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。

二零一五年三月十二日於旅遊學院

副院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $1,056.00）

2) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente; 

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, desde que observados os 
pressupostos legais;

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que 
observados os pressupostos legais;

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os 
pressupostos legais.

2. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 
de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, desde o dia 1 de 
Março de 2015.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

6. É revogado o Despacho n.º 10/PRE/2014.

Instituto Politécnico de Macau, aos 6 de Março de 2015.

A Presidente em exercício, Yin Lei.

(Custo desta publicação $ 1 907,00)

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, 
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 Macau n.º 7, 
II Série, de 18 de Fevereiro de 2015:

Lugar do trabalhador contratado além do quadro:

Um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 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 12 de Março de 2015.

A Vice-presidente do Instituto, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1 056,00)
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Informa-se que se encontram afixados no quadro de anúncio 
do Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro deste Insti-
tuto, sito na Colina de Mong-Há, e publicados na internet do 
Instituto de Formação Turística e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, os avisos referentes à abertu-
ra dos concursos comuns, de acesso, documentais, condiciona-
dos aos trabalhadores do Instituto de Formação Turística, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 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, tendo em vista o preenchimento dos seguintes luga-
res:

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

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

2. Para o pessoal em regime de contrato individual de traba-
lho:

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

Um lugar de assistente de relações públicas principal, 1.º es-
calão.

Instituto de Formação Turística, aos 12 de Março de 2015.

A Vice-Presidente do Instituto, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1 090,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Aviso

Usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do artigo 9.º do De-
creto-Lei n.º 59/93/M, de 18 de Outubro, e n.º 2 do Despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 18/2015, 
o Conselho de Administração do Fundo de Segurança Social 
deliberou, em 5 de Março de 2015:

1. É delegada e subdelegada no presidente do Conselho de 
Administração, Ip Peng Kin, ou em quem legalmente o substi-
tua, a competência para a prática dos seguintes actos:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

3) Conceder licença especial e decidir sobre pedidos de 
transferência de férias, por motivos pessoais ou por conveniên-
cia de serviço;

4) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-
verter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 
definitivas;

旅遊學院為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公務

人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》規定，以文件審閱及有限制方式，為旅遊學院之

公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在望廈山本

院行政暨財政輔助部告示板，並於旅遊學院網頁及行政公職局

網頁內公布，而遞交報考申請表之期限為十日，自本公告公布在

《澳門特別行政區公報》後的第一個工作日起計算：

1）編制外合同人員：

第一職階首席高級技術員一缺。

2）個人勞動合同人員：

第一職階首席技術輔導員九缺；

第一職階首席公關督導員一缺。

二零一五年三月十二日於旅遊學院

副院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $1,090.00）

社 會 保 障 基 金

通 告

行政管理委員會運用十月十八日第59/93/M號法令第九條第

二款以及第18/2015號社會文化司司長批示第二款所授予的權

力，在二零一五年三月五日作出以下決議：

一、將作出下列行為的權限授予及轉授予行政管理委員會

主席葉炳權或其合法代任人：

（一）簽署任用書；

（二）授予職權及接受宣誓；

（三）批准特別假期，以及就因個人理由或工作需要而提交

的累積年假申請作出決定；

（四）批准臨時委任、續任，以及將臨時委任或定期委任轉

為確定委任；
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（五）批准編制內人員在職級內的職階變更，以及批准以編

制外合同、散位及私法合同聘任的人員在職級內的職階變更；

（六）批准編制外合同、散位及私法合同的續期，但以不涉

及職階變更以外的其他報酬條件的更改為限；

（七）按照法律規定，批准免職及解除編制外合同、散位及

私法合同；

（八）簽署經行政管理委員會預先批准的編制外合同、散位

合同及私法合同；

（九）簽署計算與結算社會保障基金人員服務時間的文件；

（十）批准不超越法定上限的超時或輪值工作；

（十一）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（十二）批准工作人員及其親屬前往在衛生局內運作的健康

檢查委員會作檢查；

（十三）按照法律規定，批准向有關人員發放經十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》及第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》

或合同規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公

務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金；

（十四）批准工作人員公幹，但以有權收取三天日津貼的情

況為限；

（十五）批准公務員及服務人員參加在澳門特別行政區舉行

的會議、研討會、座談會、講座及其他同類的活動，以及批准有

關人員在上項所指條件下參加在澳門特別行政區以外舉行的該

等活動；

（十六）批准返還不涉及擔保承諾或執行與社會保障基金或

澳門特別行政區所簽訂合同的文件；

（十七）批准為人員、物料、設備、不動產及車輛投保；

（十八）批准就社會保障基金存檔文件提供資訊、進行查閱

或發出證明，但法律另有規定者除外；

（十九）簽署經行政管理委員會預先批准的取得資產及勞務

合同；

（二十）批准會診委員會的報酬開支；

5) Autorizar a mudança de escalão nas categorias das car-
reiras de pessoal dos quadros e do pessoal contratado além do 
quadro, em regime de assalariamento e de direito privado;

6) Autorizar a renovação dos contratos além do quadro, de 
assalariamento e de direito privado, desde que não implique 
alteração das condições remuneratórias, excepto a alteração de 
escalão;

7) Conceder a exoneração e rescisão de contratos além do 
quadro, de assalariamento e de direito privado, nos termos le-
gais;

8) Assinar os contratos além do quadro, de assalariamento e 
de direito privado previamente autorizados pelo Conselho de 
Administração;

9) Assinar os diplomas de contagem e liquidação de tempo 
de serviço prestado pelo pessoal do Fundo de Segurança Social;

10) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos, até ao limite legalmente previsto;

11) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença;

12) Autorizar a apresentação de trabalhadores e seus fami-
liares às Juntas Médicas que funcionem no âmbito dos Serviços 
de Saúde;

13) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e de 
subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de 
antiguidade e dos subsídios de residência e de família) ou nos 
contratos e a atribuição do prémio de tempo de contribuição 
previsto no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos, estabelecido na Lei n.º 8/2006, aos respectivos 
trabalhadores, nos termos legais;

14) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo por três dias;

15) Autorizar a participação de funcionários e agentes em 
congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activida-
des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 
Especial de Macau ou, quando realizados no exterior, nas con-
dições referidas na alínea anterior;

16) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de con-
tratos com o Fundo de Segurança Social ou com a Região Ad-
ministrativa Especial de Macau;

17) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

18) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões 
de documentos arquivados no Fundo de Segurança Social, com 
exclusão dos excepcionados por lei;

19) Assinar os contratos relativos à aquisição de bens e servi-
ços previamente autorizados pelo Conselho de Administração;

20) Autorizar as despesas para o pagamento de remuneração 
à Junta Médica;
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（二十一）批准金額上限為澳門幣十五萬元的工程之執行以

及資產及勞務之取得，倘獲許可免除進行競投或訂立書面合同，

則金額減半；

（二十二）批准上限為澳門幣二萬元的招待費；

（二十三）批准社會保障基金運作所必需的每月固定開支，

例如動產的租賃開支、水電及電話費、清潔及保安服務費，或其

他同類開支；

（二十四）批准用以刊登於《澳門特別行政區公報》及本地

報章的通告及公告的費用開支；

（二十五）結算及支付行政管理委員會已批核的開支，以及

一般之管理行為的開支；

（二十六）批准將屬於社會保障基金的、被視為對部門運作

已無用處的財產報廢；

（二十七）對第6/2004號經濟財政司司長批示核准的《就業

輔助及培訓規章》所規定之援助及鼓勵的給予作出批准，但對有

缺陷之失業者投入社會及就業活動之資助以及有關培訓活動之

資助除外；

（二十八）根據適用法例的規定，對社會保障制度的受益人

及供款人的登錄事宜，以及供款的徵收及補交事宜作出決定；

（二十九）根據適用法例的規定，對社會保障制度所規定的

罰款作出決定；

（三十）對第8/2010號行政法規《聘用外地僱員法施行細

則》第二十一條第一款所規定的罰款作出決定；

（三十一）批准對不應徵收之款項作出返還；

（三十二）對應退回款項予社會保障基金的事宜作出決定；

（三十三）批准公積金個人帳戶的開立及其取消；

（三十四）批准第14/2012號法律《公積金個人帳戶》第九條

第一款、第二款及第十條規定的有關公積金個人帳戶款項的提

取。

二、行政管理委員會主席認為有利於部門的良好運作時，可

將有關權限轉授予副主席及主管人員。

三、本授權及轉授權不妨礙收回權與監管權。

21) Autorizar a realização de obras e aquisição de bens e 
serviços, até ao montante de 150 000,00 (cento e cinquenta 
mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade quando tenha 
sido autorizada a dispensa de realização de concurso ou de ce-
lebração de contrato escrito;

22) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
20 000,00 (vinte mil) patacas;

23) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais 
certos, necessários ao funcionamento do Fundo de Segurança 
Social, como sejam os de aluguer de bens móveis, pagamento 
de água, electricidade e telefone, serviços de limpeza e de se-
gurança ou outras da mesma natureza;

24) Autorizar as despesas para a publicação de anúncios e 
avisos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau e na imprensa escrita local; 

25) Liquidação e pagamento das despesas aprovadas pelo 
Conselho de Administração e despesas de actos de gestão cor-
rente;

26) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos 
ao Fundo de Segurança Social, que forem julgados incapazes 
para o serviço;

27) Autorizar a atribuição de apoios e incentivos previstos 
no Regulamento dos Incentivos e Formação aos Desemprega-
dos, aprovado pelo Despacho do Secretário para a Economia e 
Finanças n.º 6/2004, com excepção dos subsídios destinados às 
acções de inserção sociolaboral de deficientes e dos destinados 
a acções de formação;

28) Decidir sobre a inscrição de beneficiário e contribuinte 
no Fundo de Segurança Social e a cobrança e pagamento retro-
activo de contribuições, nos termos da legislação aplicável;

29) Decidir sobre a aplicação de multa prevista no Regime 
da Segurança Social, nos termos da legislação aplicável;

30) Decidir sobre a aplicação de multa prevista no n.º 1 do 
artigo 21.º do Regulamento Administrativo n.º 8/2010 (Regula-
mentação da Lei da contratação de trabalhadores não residentes);

31) Autorizar a restituição de quantias indevidamente cobradas;

32) Decidir sobre a reposição de quantias ao Fundo de Segu-
rança Social;

33) Autorizar a abertura e cancelamento de contas individuais 
de previdência;

34) Autorizar o levantamento de verbas de contas individuais de 
previdência previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º e artigo 10.º da 
Lei n.º 14/2012 (Contas individuais de previdência).

2. O presidente do Conselho de Administração pode subde-
legar no vice-presidente e no pessoal com funções de chefia as 
competências que forem julgadas adequadas ao bom funciona-
mento dos Serviços.

3. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.
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四、對行使本授權及轉授權而作出的行為，得提起必要訴

願。

五、廢止行政管理委員會於二零一一年二月十七日及二零

一三年二月二十一日作出的授權決議，該等決議分別公佈於二零

一一年三月二日第九期《澳門特別行政區公報》第二組內及二零

一三年三月十三日第十一期《澳門特別行政區公報》第二組內。

六、自二零一四年十二月二十日起，行政管理委員會主席在

本授權及轉授權範圍內所作的行為，予以追認。

七、在不妨礙上款規定下，本決議自公佈日起生效。

二零一五年三月十一日於社會保障基金

行政管理委員會主席 葉炳權

（是項刊登費用為 $6,391.00）

文 化 產 業 委 員 會 秘 書 處

通 告

按照社會文化司司長於二零一五年二月十八日的批示，並根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，文化產業委員

會通過考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同制度填補

輕型車輛司機職程第一職階輕型車輛司機一缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名應自本通告

刊登《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計二十

天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）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；

4. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas, cabe recurso hierárquico necessário.

5. São revogadas as deliberações de delegação de compe-
tências proferidas pelo Conselho de Administração em 17 de 
Fevereiro de 2011, publicada no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 2 de Março 
de 2011, e em 21 de Fevereiro de 2013, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II 
Série, de 13 de Março de 2013.

6. São ratificados todos os actos praticados pelo presidente 
do Conselho de Administração, no âmbito das competências 
ora delegadas e subdelegadas, desde 20 de Dezembro de 2014.

7. Sem prejuízo dos dispostos acima mencionados, a presente 
deliberação produz efeitos desde a data da sua publicação. 

Fundo de Segurança Social, aos 11 de Março de 2015. 

O Presidente do Conselho de Administração, Ip Peng Kin.

(Custo desta publicação $ 6 391,00)

SECRETARIADO DO CONSELHO PARA AS INDÚSTRIAS

CULTURAIS

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 18 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 um lugar 
de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de 
ligeiros, em regime de contrato de assalariamento do Conselho 
para as Indústrias Culturais (CIC): 

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura 

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

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

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

3.1 投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的

《投考報名表》（可於印務局購買或其網頁下載）連同下列文

件，於指定期限及辦公時間內以親送方式遞交到澳門殷皇子大

馬路47-53號澳門廣場19樓C-E座文化產業委員會秘書處。

3.2 應遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）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；

f）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤其載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

上述a）、b）及c）項指之文件，可由公證員或文化產業委員

會工作人員依法認證，倘屬後者，遞交時必須出示文件正本作核

對。

倘投考人具備工作經驗或補充培訓的證明文件，應遞交有

關副本（須一併出示正本作核對），以作履歷分析。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關個人檔案已存有a）、b）

和f）項所指之文件，則免除遞交，但須於報考時明確聲明。

4. 職務內容

穿著制服駕駛輕型車輛載運乘客，顧及旅程的安全和舒適；

駕駛載客量至九座位的客車，運送因公務外出的人員到獲預先

c) Estejam habilitados com o ensino primário;

d) Sejam titulares da carta de condução de automóveis ligei-
ros e com 3 (três) anos de experiência profissional na condução 
de ligeiros.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas e docu-
mentos que as devem acompanhar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to da «Ficha de inscrição em concurso», (à venda na Imprensa 
Oficial ou descarregável no sítio electrónico da mesma), apro-
vada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, a qual 
deve ser entregue, pessoalmente, conjuntamente com os docu-
mentos indicados no número seguinte, até ao termo do prazo 
fixado e durante as horas normais de expediente, no Secreta-
riado do Conselho para as Indústrias Culturais, sito na Avenida do 
Infante D. Henrique, n.os 47-53 Edifício «The Macau Square», 19.º 
andar C-E.

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso;

c) Cópia da carta de condução válida;

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

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

f) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-
riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso.

Os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) podem ser au-
tenticados, nos termos previstos na lei, por notário ou por tra-
balhador do CIC; neste último caso, devem exibir os originais 
no acto de entrega das fotocópias.

Caso os candidatos detenham documentos comprovativos de 
experiência profissional ou de formação complementar, devem 
entregar cópia dos documentos comprovativos (é necessária 
a apresentação do original para autenticação), para efeitos de 
análise curricular.

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

4. Conteúdo funcional

Conduz, devidamente uniformizado, automóveis ligeiros 
para transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança 
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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；遵守道路法典的規定；協助乘客上落車以及裝卸行李或

所運載的其他貨物；確保汽車的良好運作和日常保養，即洗刷、

清潔及檢查燃料、潤滑油和水；有需要時更換輪胎；定期把車送

往檢查和到車房作所需的維修；把車停泊在所屬停車場，辦公時

看管停泊的車輛；當有突發事件時，應留在工作崗位，當工作時

發生意外，在有需要時協助警察協調工作；協助文件遞送工作，

並將之送到目的地和遞交予收件人，在一般工作上予以合作，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、權利及福利

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權利和福

利。

6. 甄選方法

6.1 甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如

下：

a）知識考試：60%

第一階段：一般知識考試（佔知識考試的50%）；

第二階段：駕駛技術測試（佔知識考試的50%）；

b）專業面試：30%；

c）履歷分析：10%。

6.2 上點a）項的知識考試，分兩階段進行：

第一階段：一小時的一般知識考試，淘汰制；

第二階段：半小時的駕駛技術測試，淘汰制。

知識考試是評估投考人擔任職務所具備的一般知識或專門

知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

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 cum-
pre as regras do código da estrada; auxilia os passageiros na 
subida ou descida do veículo e colabora na carga e descarga 
de bagagens ou outras mercadorias transportadas; assegura o 
bom estado de funcionamento e manutenção diária do veículo, 
designadamente lavagem, limpeza e verificação dos níveis de 
combustível, óleos e água; muda pneus, quando necessário; 
leva o veículo à vistoria periodicamente e à oficina quando ne-
cessita de reparações; recolhe a viatura no respectivo parque 
de recolha, vigiando-a quando estaciona em serviço; mantém-
-se no seu posto de trabalho quando houver acontecimentos 
extraordinários que o justifiquem e apoia os agentes da polícia 
na coordenação das operações necessárias quando houver aci-
dentes em serviços; pode colaborar na expedição de documen-
tos, transportando-os aos locais de destino e entregando-os 
aos destinatários e colaborar na execução de tarefas genéricas, 
exceptuando as que sejam manifestamente típicas de outras 
áreas ou para as quais não possua a necessária qualificação.

5. Vencimento, direitos e regalias 

O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da ta-
bela indiciária, constante do mapa 21 do anexo I da Lei n.º 14/2009 
e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da 
função pública.

6. Método de selecção 

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

a) Prova de conhecimentos: 60%;

1.ª fase: Prova de conhecimentos gerais (50% da prova de co-
nhecimentos);

2.ª fase: Prova de condução (50% da prova de conhecimentos);

b) Entrevista profissional: 30%; e

c) Análise curricular: 10%.

6.2 A prova de conhecimentos referida na alínea a) do ponto 
anterior, desenvolvendo-se em duas fases, tendo cada uma das 
fases carácter eliminatório:

1.ª fase: Prova de conhecimentos gerais, com a duração de 
uma hora;

2.ª fase: Prova de condução, com a duração de meia hora.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhecimen-
tos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da 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、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任

特定職務之能力。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰。

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以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。

7. 知識考試範圍

1）第3/2007號法律《道路交通法》；

2）時事常識；

3）駕駛輕型車輛知識。

知識考試（筆試）時，投考人只能參閱a）項考核範圍內的法

律文本，有關文本內不能附有任何註解及範例，亦不得使用計算

機或任何其他電子器材。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通

知。

8. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門殷皇子大馬

路47-53號澳門廣場19樓C-E座文化產業委員會秘書處告示板，

及上載於本委員會網頁（www.cic.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。最後成績名

單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。

9. 適用法例

本開考程序由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規

範。

10. 注意事項

投考人提供的資料只作本委員會是次招聘用途，所提供的個

人資料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行

處理。

11. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：文化產業委員會秘書長 王勁秋

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

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

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

7. Programa

A prova de conhecimentos abrangerá as seguintes matérias:

a) Lei n.° 3/2007 «Lei do Trânsito Rodoviário»;

b) Conhecimentos gerais das actualidades; e

c) Conhecimentos sobre condução de automóveis ligeiros.

Durante a realização da prova de conhecimentos (prova 
escrita), os candidatos podem consultar apenas os textos cons-
tantes do diploma legal indicado na alínea a), sem quaisquer 
anotações nem exemplos. Aos candidatos é proibido o uso de 
máquina calculadora ou outros equipamentos electrónicos.

O local, a data e hora da realização da prova de conhecimentos 
constarão do aviso referente à lista definitiva dos candidatos 
admitidos.

8. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no quadro de informação do Secretariado do Conselho para as 
Indústrias Culturais, sito na Avenida do Infante D. Henrique 
n.os 47-53, Edifício The Macau Square, 19.º andar C-E, poden-
do ainda ser consultadas na página electrónica deste Conselho 
(www.cic.gov.mo). Os locais de afixação e de acesso às listas 
supracitadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau. A lista classifi-
cativa final, depois de ser homologada, tornar-se-á pública no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

9. Legislação aplicável 

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

10. Observações 

As informações fornecidas pelo candidato servem apenas 
para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão 
processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção 
de Dados Pessoais). 

11. Júri

O júri do concurso terá a seguinte composição: 

Presidente: Wong Keng Chao, secretária-geral do Conselho 
para as Indústrias Culturais.
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正選委員：文化產業委員會特級技術員 劉少梅

  政府總部輔助部門一等技術員 李麗娜

候補委員：文化產業委員會一等技術輔導員 呂思薇

  文化產業委員會一等技術輔導員 黃福森

二零一五年三月十二日於文化產業委員會秘書處

秘書長 王勁秋

（是項刊登費用為 $8,497.00）

土 地 工 務 運 輸 局

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，茲公佈經二零一五年二月十一日

第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本局以

審查文件方式，為土地工務運輸局編制外合同人員填補第一職

階一等高級技術員三缺的限制性普通晉級開考，准考人臨時名

單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政廳。

按照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。

二零一五年三月六日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $1,089.00）

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，茲公佈經二零一五年二月十一日

第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本局以

審查文件方式，為土地工務運輸局編制外合同人員填補第一職

Vogais efectivas: Lau Sio Mui, técnica especialista do Conselho 
para as Indústrias Culturais; e

Lei Lai Na, técnica de 1.ª classe dos Serviços de Apoio da 
Sede do Governo.

Vogais suplentes: Loi Si Mei, adjunta-técnica de 1.ª classe do 
Conselho para as Indústrias Culturais; e

Vong Fok Sam, adjunto-técnico de 1.ª classe do Conselho 
para as Indústrias Culturais.

Secretariado do Conselho para as Indústrias Culturais, aos 
12 de Março de 2015.

A Secretária-geral, Wong Keng Chao.

(Custo desta publicação $ 8 497,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Trans-
portes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de três vagas de técnico 
superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contratado além 
do quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, 
II Série, de 11 de Fevereiro de 2015, nos termos do disposto 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).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 6 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 1 089,00)

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisória dos can-
didatos ao concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de duas vagas de técnico superior 
assessor, 1.º escalão, do pessoal contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
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階顧問高級技術員兩缺的限制性普通晉級開考，准考人臨時名

單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政廳。

按照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。

二零一五年三月十日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $953.00）

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，茲公佈經二零一五年二月十一日

第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本局以

審查文件方式，為土地工務運輸局編制外合同人員填補第一職

階一等技術輔導員兩缺的限制性普通晉級開考，准考人臨時名

單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政廳。

按照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。

二零一五年三月十一日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $919.00）

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十八條第三款的規定，茲公佈經二零一五年二月十一日

第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，有關本局以

審查文件方式，為土地工務運輸局編制外合同人員填補第一職

階一等技術員一缺的限制性普通晉級開考，准考人臨時名單正

張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政廳。

按照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。

(DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 
de Fevereiro de 2015, nos termos do disposto 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).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 10 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 953,00)

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Trans-
portes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de duas vagas de adjunto-
-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contratado além 
do quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, 
II Série, de 11 de Fevereiro de 2015, nos termos do disposto 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).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 11 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 919,00)

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Trans-
portes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, para o preenchimento de uma vaga de técnico de 1.ª 
classe, 1.º escalão, do pessoal contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, 
de 11 de Fevereiro de 2015, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do dis-
posto no n.º 5 do artigo 18.º da supracitada legislação.
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二零一五年三月十三日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $885.00）

茲特公告，有關公佈於二零一五年三月四日第九期《澳門

特別行政區公報》第二組的「經濟局國際銀行大廈三樓裝修工

程」公開招標，招標實體已按照招標方案第二條的規定作出解

答，及因應需要，作出補充說明，並將其等附於招標案卷內。 

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十七樓公共建築廳

查閱。

二零一五年三月十三日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $783.00）

海 事 及 水 務 局

名  單

海事及水務局為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一

職階一等技術輔導員九缺，以審查文件及有限制的方式進行普

通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一四年十二月二十六日第

五十二期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核

成績如下：

合格准考人： 分

1.º 黃冠新 ............................................................. 71.82 a）

2.º 梁式君 ............................................................. 71.82

3.º 陳志恆 ............................................................. 70.91 a）

4.º 孫健聰 ............................................................. 70.91

5.º 沈傑 ................................................................. 70.00 a）

6.º 彭容根 ............................................................. 70.00

7.º 唐松 ................................................................. 69.55

8.º 陳健林 ............................................................. 69.09

9.º 吳漢彬 ............................................................. 68.64

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 13 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 885,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para a exe-
cução da «Obra de remodelação das instalações da DSE no 3.º 
andar do Edifício Banco Luso Internacional», publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 9, II Série, de 4 de Março de 2015, foram prestados esclare-
cimentos, nos termos do artigo 2.º do programa do concurso e 
foi feita aclaração complementar conforme necessidades, pela 
entidade que realiza o concurso e juntos ao processo do con-
curso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar en-
contram-se disponíveis para consulta durante o horário de expe-
diente no Departamento de Edificações Públicas da DSSOPT, 
sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 17.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 13 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 783,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de nove 
lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, dos trabalhadores contratados além do 
quadro da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Kun San ..................................................... 71,82 a)

2.º Leong Sek Kuan .................................................. 71,82

3.º Chan Chi Hang .................................................... 70,91 a)

4.º Sun Kin Chong .................................................... 70,91

5.º Sam Kit ................................................................. 70,00 a)

6.º Pang Iong Kan ..................................................... 70,00

7.º Tong Chong .......................................................... 69,55

8.º Chan Kin Lam ..................................................... 69,09

9.º Ng Hon Pan .......................................................... 68,64
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合格准考人： 分

10.º 高永康 ............................................................. 68.18 a）

11.º 高月貞 ............................................................. 68.18

12.º 黎峻 ................................................................. 66.82 a）

13.º 葉泳濠 ............................................................. 66.82

14.º 何偉雄 ............................................................. 64.55

a）職級年資較長

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經二零一五年三月六日運輸工務司司長的批示認可）

二零一五年二月二十六日於海事及水務局

典試委員會：

主席：海事及水務局一等高級技術員 李志炘  

正選委員：教育暨青年局首席技術員 鄭燕華  

  海事及水務局二等技術員 梁麗琴 

（是項刊登費用為 $2,315.00）

海事及水務局為填補編制內人員海事人員職程第一職階首

席海事人員十二缺，以考核及有限制的方式進行普通晉級開考，

其開考公告已刊登於二零一四年九月十日第三十七期《澳門特別

行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

 1.º古國維 ..................................................................... 72.10

 2.º黎桂森 ..................................................................... 70.40

 3.º蔣紹偉 ..................................................................... 67.80

 4.º黃添有 ..................................................................... 67.70

 5.º陳少輝 ..................................................................... 67.10

 6.º曹國忠 ..................................................................... 66.70

 7.º 洪華基 ..................................................................... 65.80

 8.º李錦漢 ..................................................................... 62.30

 9.º趙錦燊 ..................................................................... 58.30

10.º 陳世平 ..................................................................... 56.80

Candidatos aprovados: valores

10. Kou Veng Hong ................................................... 68,18 a)

11.º Kou Ut Cheng ...................................................... 68,18

12.º Lai Chon ............................................................... 66,82 a)

13.º Ip Weng Hou Michael ......................................... 66,82

14.º Ho Wai Hong ....................................................... 64,55

a) Maior antiguidade na categoria.

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 6 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 26 de Fevereiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Lei Chi Ian, técnico superior de 1.ª classe da Di-
recção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

Vogais efectivos: Cheang In Wa, técnico principal da Direc-
ção dos Serviços de Educação e Juventude; e

Leong Lai Kam, técnico de 2.ª classe da Direcção dos Servi-
ços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 2 315,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
de prestação de provas, condicionado, para o preenchimento 
de doze lugares de pessoal marítimo principal, 1.º escalão, da 
carreira de pessoal marítimo do quadro de pessoal da Direc-
ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, cujo anún-
cio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 
10 de Setembro de 2014:

Candidatos aprovados: valores

 1.º Ku Kuok Wai .......................................................... 72,10

 2.º Lai Kuai Sam .......................................................... 70,40

 3.º Cheong Sio Wai ...................................................... 67,80

 4.º Wong Tim Iao ......................................................... 67,70

 5.º Chan Sio Fai ............................................................ 67,10

 6.º Chou Kuok Chong ................................................. 66,70

 7.º Hong Wa Kei ........................................................... 65,80

 8.º Lei Kam Hon .......................................................... 62,30

 9.º Chio Kam San ......................................................... 58,30

10.º Chan Sai Peng ......................................................... 56,80
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備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

因最後評分不足50分而被淘汰准考人：1名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經二零一五年三月六日運輸工務司司長的批示認可）

二零一五年二月二十七日於海事及水務局

典試委員會：

主席：海事及水務局代廳長 唐煥陽

正選委員：財政局一等高級技術員 林奕翹

     海事及水務局特級海事督導員 歐志成

（是項刊登費用為 $1,975.00）

通 告

第2/2015號通告

按照第28/2003號行政法規第三條（三）項的規定，海事及

水務局局長發佈本通告。

一、撤銷本局第2/2012號通告第一款（一）項所指的、位於氹

仔北安臨時建材起卸點的臨時性對外貿易海上口岸。

二、本通告於公佈之日生效。

二零一五年三月十日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $749.00）

郵 政 局

名 單

按照刊登於二零一四年七月二十三日第三十期《澳門特別行

政區公報》第二組之通告，有關以考核方式進行普通對外入職開

Observação:

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

— Excluído por ter obtido classificação inferior a 50 valores 
na classificação final: um candidato.

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 6 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 27 de Fevereiro de 2015. 

O Júri:

Presidente: Tong Vun Ieong, chefe de departamento, subs-
tituto, da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água.

Vogais efectivos: Lam Yik Kiu, técnico superior de 1.ª classe 
da Direcção dos Serviços de Finanças; e

Carlos Alberto Au, mestrança marítima especialista da Di-
recção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 1 975,00)

Aviso

Aviso n.º 2/2015

Nos termos da alínea 3) do artigo 3.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 28/2003, a directora dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água manda publicar o presente aviso:

1. É revogado o local provisório de fronteira marítima para 
a realização de operações de comércio externo com finalidade 
de carga e descarga de materiais de construção em Pac On, re-
ferido na alínea 1) do n.º 1 do Aviso n.º 2/2012 desta Direcção.

2. O presente aviso entra em vigor no dia da sua publicação.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 10 de Março de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 749,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
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考，以個人勞動合同方式招聘資訊範疇第一職階二等技術員兩缺

（試用期為合同首180日），現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

名次   姓名 總成績

1.º 楊汝威 .................................................................. 69.50

2.º 黃浩文 .................................................................. 66.00

3.º 黎家樑 .................................................................. 61.00

4.º 朱耀文 .................................................................. 59.00

5.º 林宇滔 .................................................................. 53.00

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

  ——因缺席知識考試被淘汰之投考人：24名；

  ——因缺席專業面試被淘汰之投考人：1名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

  ——因知識考試不合格被淘汰之投考人：8名；

  ——因專業面試得分低於50分被淘汰之投考人：3名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上

訴。

（經運輸工務司司長於二零一五年三月六日的批示確認）

二零一五年二月二十七日於郵政局

典試委員會：

主席：資訊範圍協調員 施崢嶸

正選委員：安全電子郵政服務範圍協調員 孫君煬

  顧問高級技術員 周英恆

按照刊登於二零一四年七月二十三日第三十期《澳門特別行

政區公報》第二組之通告，有關以考核方式進行普通對外入職開

informática, em regime de contrato individual de trabalho (com 
período experimental de 180 dias), aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 30, II Série, de 23 de Julho de 2014:

Candidatos aprovados: 

Lugar       Nome Pontuação
 final

1.º Ieong U Wai ......................................................... 69,50

2.º Wong Hou Man. .................................................. 66,00

3.º Lai Ka Leong. ...................................................... 61,00

4.º Chu Io Man. ......................................................... 59,00

5.º Lam U Tou ........................................................... 53,00

Observações:

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 24 
candidatos;

— Excluído por não ter comparecido à entrevista profissio-
nal: 1 candidato.

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

— Excluídos por terem reprovado na prova de conhecimen-
tos: 8 candidatos;

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na entrevista profissional : 3 candidatos.

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 6 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Correios, aos 27 de Fevereiro de 
2015.

O Júri:

Presidente: Shi Zheng Rong, coordenadora da área de infor-
mática.

Vogais efectivos: Sun Kuan Ieong, coordenador da área dos 
Serviços Electrónicos Postais Seguros; e

Chao Ieng Hang, técnico superior assessor.

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área dos 
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考，以個人勞動合同方式招聘安全電子郵政服務範疇第一職階

二等技術員一缺（試用期為合同首180日），現公佈最後成績名

單如下：

合格投考人：

名次   姓名 總成績

  1.º 李錦就 ................................................................. 77.00

  2.º 李英偉 ................................................................. 71.50

  3.º 劉嘉俊 ................................................................. 71.00

  4.º 潘志偉 ................................................................. 70.50

  5.º 黎家樑 ................................................................. 68.00

  6.º 陳錦華 ................................................................. 67.00

  7.º 何家強 ................................................................. 66.50

  8.º 黃健文 ................................................................. 64.50

  9.º 梁日昇 ................................................................. 61.50

10.º 余碩明 ................................................................. 59.50

11.º 范月軍 ................................................................. 53.00

12.º 林宇滔 ................................................................. 52.50

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試被淘汰之投考人：10名；

——因缺席專業面試被淘汰之投考人：3名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試不合格被淘汰之投考人：4名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上

訴。

（經運輸工務司司長於二零一五年三月六日的批示確認）

二零一五年三月二日於郵政局

典試委員會：

代主席：首席高級技術員 黃錦雄

Serviços Electrónicos Postais Seguros, em regime de contrato 
individual de trabalho (com período experimental de 180 dias), 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 23 de Julho 
de 2014:

Candidatos aprovados: 

Lugar        Nome Pontuação
 final

  1.º Lei Kam Chao ....................................................... 77,00

  2.º Lei Ieng Wai. ......................................................... 71,50

  3.º Lao Filipe Jose. ..................................................... 71,00

  4.º Pun Chi Wai.. ........................................................ 70,50

  5.º Lai Ka Leong ........................................................ 68,00

  6.º Chan Kam Wah .................................................... 67,00

  7.º Ho Ka Keong ........................................................ 66,50

  8.º Wong Kin Man ..................................................... 64,50

  9.º Leong Iat Seng ...................................................... 61,50

10.º U Seak Meng ......................................................... 59,50

11.º Fan Ut Kuan .......................................................... 53,00

12.º Lam U Tou ............................................................ 52,50

Observações:

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 10 
candidatos;

— Excluídos por não terem comparecido à entrevista profis-
sional: 3 candidatos.

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

— Excluídos por terem reprovado na prova de conhecimen-
tos: 4 candidatos.

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 6 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Correios, aos 2 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente, substituto: Wong Kam Hong, técnico superior 
principal.
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正選委員：一等高級技術員 韋德貴

候補委員：一等高級技術員 陳葉花

（是項刊登費用為 $4,858.00）

房 屋 局

公  告

為填補經由房屋局以編制外合同任用的高級技術員職程第

一職階首席高級技術員一缺，經二零一五年二月四日第五期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行

普通晉級開考公告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨

時名單已張貼在青洲沙梨頭北巷一百零二號九樓房屋局之行政

及財政處以供查閱。

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。

二零一五年三月十二日於房屋局

局長 楊錦華

（是項刊登費用為 $1,021.00）

電 信 管 理 局

名 單

電信管理局為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一職

階首席技術輔導員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通

晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年一月二十一日第三期

《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如

下：

合格准考人： 分

李皓欣 ............................................................................. 83.78

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

Vogal efectivo: Vai Tak Kuai, técnico superior de 1.ª classe.

Vogal suplente: Chan Ip Fa, técnica superior de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 4 858,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada e pode ser consul-
tada, na Divisão de Administração e Finanças do Instituto 
de Habitação, sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha 
Verde, 9.º andar, a lista provisória do candidato ao concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento do um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, provido em regime de contrato 
além do quadro do pessoal do Instituto de Habitação, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 4 de Fevereiro de 
2015.

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

Instituto de Habitação, aos 12 de Março de 2015.

O Presidente do Instituto, Ieong Kam Wa.

(Custo desta publicação $ 1 021,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjun-
to-técnico, dos trabalhadores contratados além do quadro da 
Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II 
Série, de 21 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lei Hou Ian ..........................................................................83,78

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista à entidade competente, 
no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
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（經運輸工務司司長於二零一五年三月六日的批示確認）

二零一五年二月二十七日於電信管理局

典試委員會：

主席：電信管理局職務主管（一等技術員） 莫美蓮

正選委員：電信管理局一等技術員 黃麗娟

  行政公職局首席特級技術輔導員 Antonio Luis 

da Silva

（是項刊登費用為 $1,464.00）

電信管理局為填補編制外合同人員高級技術員職程第一職

階一等高級技術員二缺，以審查文件及有限制的方式進行普通

晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年一月二十一日第三期

《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如

下：

合格准考人： 分

1.º 吳新宇 ........................................................................ 82.06

2.º Leong, Victor ........................................................... 74.17

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一五年三月十日的批示確認）

二零一五年三月三日於電信管理局

典試委員會：

主席：電信管理局代處長 徐芬

正選委員：電信管理局首席高級技術員 王姍姍

  民政總署顧問高級技術員 李治洪

電信管理局為填補編制外合同人員技術員職程第一職階一

等技術員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉級開考，

其開考公告已刊登於二零一五年一月二十一日第三期《澳門特別

行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如下：

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

Transportes e Obras Públicas, de 6  de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 27 de Fevereiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Mok Mei Lin, chefia funcional da DSRT (técnica 
de 1.ª classe).

Vogais efectivos: Wong Lai Kun, técnica de 1.ª classe da 
DSRT; e

Antonio Luis da Silva, adjunto-técnico especialista principal 
dos SAFP.

(Custo desta publicação $ 1 464,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior dos trabalhadores contratados além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II 
Série, de 21 de Janeiro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ng San U .........................................................................82,06

2.º Leong, Victor .................................................................74,17

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 10 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 3 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Choi Fan, chefe de divisão da DSRT, substituta.

Vogais efectivos: Wong San San, técnica superior principal 
da DSRT; e

Lei Chi Hong, técnico superior assessor do IACM.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico dos 
trabalhadores contratados além do quadro da Direcção dos 
Serviços de Regulação de Telecomunicações, cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 21 de Ja-
neiro de 2015:
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合格准考人： 分

容婉華 ............................................................................. 83.33

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一五年三月十日的批示確認）

二零一五年三月三日於電信管理局

典試委員會：

主席：電信管理局處長 甄婉芳

正選委員：電信管理局一等高級技術員 謝雯

  財政局首席顧問高級技術員 黎寶珊

電信管理局為填補編制外合同人員無線電通訊輔導技術員

職程第一職階特級無線電通訊輔導技術員二缺，以審查文件及

有限制的方式進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五

年一月二十一日第三期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公

佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 黎炳權 ........................................................................ 82.81

2.º 何文耀 ........................................................................ 81.94

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一五年三月十日的批示確認）

二零一五年三月五日於電信管理局

典試委員會：

主席：電信管理局職務主管（首席高級技術員） 陳金成

正選委員：電信管理局一等技術員 鍾健文

  統計暨普查局特級技術輔導員 陳偉中

（是項刊登費用為 $3,740.00）

Candidato aprovado: valores

Iong Un Wa ..........................................................................83,33

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candida-
tos podem interpor recurso da presente lista, à entidade com-
petente, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 10 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 3 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Natália Vunfong Yan, chefe de divisão da DSRT.

Vogais efectivas: Tse Man, técnica superior de 1.ª classe da 
DSRT; e

Lai Pou San, técnica superior assessora principal da DSF.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gars de técnico-adjunto de radiocomunicações especialista, 1.º 
escalão, da carreira de técnico-adjunto de radiocomunicações 
dos trabalhadores contratados além do quadro da Direcção 
dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 21 de 
Janeiro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lai Peng Kun .................................................................82,81

2.º Ho Man Io ......................................................................81,94

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candida-
tos podem interpor recurso da presente lista à entidade com-
petente, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 10 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 5 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Chan Kam Seng, chefia funcional, técnico supe-
rior principal da DSRT.

Vogais efectivos: Chong Kin Man, técnico de 1.ª classe da 
DSRT; e

Chan Wai Chong, adjunto-técnico especialista da DSEC.

(Custo desta publicação $ 3 740,00)
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公 告

電信管理局為填補編制內人員以下空缺，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》第二組刊登以考核

方式進行普通對外入職開考的通告，現根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規

定，確定名單已張貼於澳門殷皇子大馬路43號-53號A澳門廣場

22樓電信管理局，以及上載到本局網頁（http://www.dsr t.gov.

mo）以供查閱：

第一職階二等無線電通訊輔導技術員四缺。

二零一五年三月十一日於電信管理局

局長 許志樑

（是項刊登費用為 $953.00）

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技術員職程第

一職階一等技術員五缺的普通晉級開考。

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。

二零一五年三月十一日於環境保護局

代局長 韋海揚

（是項刊登費用為 $1,192.00）

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), se encontra afixada, na Direcção dos Serviços de 
Regulação de Telecomunicações, sita na Avenida do Infante D. 
Henrique, n.os 43-53A, The Macau Square, 22.º andar, Macau, 
e disponibilizada no sítio electrónico (http://www.dsrt.gov.mo) 
desta Direcção de Serviços, para consulta, a lista definitiva dos 
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, para o preenchimento dos seguintes lugares 
do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Regulação 
de Telecomunicações, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, II 
Série, de 10 de Dezembro de 2014:

Quatro lugares de técnico-adjunto de radiocomunicações de 
2.ª classe, 1.º escalão.

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 11 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Hoi Chi Leong.

(Custo desta publicação $ 953,00)

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 
cinco vagas de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, do pessoal contratado além do quadro da Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambiental, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Regulamento 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 
electrónicas 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 
Março de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação $ 1 192,00)
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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

於二零一五年二月十一日第六期《澳門特別行政區公報》第二組

刊登。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第十八條第三款規定，准考人臨時名單已張貼於澳門

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、高級技術員職程第一職階顧問高級技術員（資訊範疇）

一缺；

二、高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺；

三、高級技術員職程第一職階一等高級技術員一缺；

四、技術員職程第一職階首席技術員一缺；

五、技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員三缺；

六、技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員兩缺；

七、技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員兩缺；

八、車輛查驗員職程第一職階特級車輛查驗員四缺；

九、車輛駕駛考試員職程第一職階特級車輛駕駛考試員兩

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。

二零一五年三月十日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費用為 $1,872.00）

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 
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 6, II Série, de 11 de 
Fevereiro de 2015:

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

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

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

4. Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico;

5. Três lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico;

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

7. Dois lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico;

8. Quatro lugares de inspector de veículos especialista, 1.º 
escalão, da carreira de inspector de veículos;

9. Dois lugares de examinador de condução especialista, 1.º 
escalão, da carreira de examinador de condução.

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 10 
de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Wong Wan.

(Custo desta publicação $ 1 872,00)
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