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COMISSARIADO DA AUDITORIA

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria, sita 
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os  336-342, Centro 
Comercial Cheng Feng, 20.º andar, a lista provisória dos can-
didatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, docu-
mental, para o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico 
principal, 1.º  escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido 
em regime de contrato além do quadro, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 9, II Série, de 4 de Março de 2015.

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

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 19 de Março de 
2015.

O Chefe do Gabinete, substituto, Chau Ka Lai.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Lista

Classificativo do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico especialista, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico, 
provido em regime de contrato além do quadro do pessoal dos 
Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2015: 

Candidato aprovado: valores

So Hoi Suet. ..........................................................................82,11

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 classificativa para a 
Mesa da Assembleia Legislativa, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação.

(Homologada por deliberação da Ex.ma Mesa da Assembleia 

Legislativa, de 16 de Março de 2015).

審 計 署

公 告

為填補經由本署以編制外合同任用的技術輔導員職程第一

職階首席技術輔導員一缺，經二零一五年三月四日第九期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時

名單已張貼於宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中心”二十樓審

計署行政財政處告示板，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年三月十九日於審計長辦公室

辦公室代主任 鄒家禮

（是項刊登費用為 $1,057.00）

立 法 會 輔 助 部 門

名 單

立法會輔助部門為填補以編制外合同任用的技術員組別的

第一職階特級技術員一缺，經於二零一五年二月十一日第六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式

進行普通晉級開考公告。現公佈投考人成績名單如下：

合格投考人： 分

蘇皚雪 ............................................................................. 82.11

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向立法會執行委員會提起上訴。

（經立法會執行委員會於二零一五年三月十六日的議決確認）

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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二零一五年三月十六日於立法會輔助部門

典試委員會：

主席：顧問 Sílvia Maria Trindade Barradas

正選委員：處長 梁燕萍

  一等高級技術員 陳家偉

（是項刊登費用為 $1,331.00）

公 告

為填補立法會輔助部門編制內技術輔助人員組別第一職階

首席特級行政技術助理員一缺，現根據第14/2009號法律《公務

人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式舉行普通晉級

開考。

開考通告張貼於立法會前地立法會大樓立法會輔助部門一

般行政及財政管理處，並於立法會網頁公佈。

報考申請應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊

接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年三月十九日於立法會輔助部門

秘書長 楊瑞茹

（是項刊登費用為 $1,194.00）

行 政 公 職 局

公 告

為填補本局人員編制翻譯員職程第一職階顧問翻譯員一

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

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 16 de Março de 
2015.

O Júri:

Presidente: Sílvia Maria Trindade Barradas, assessora.

Vogais efectivos: Leong In Peng Erica, chefe de divisão; e

Chan Ka Wai, técnico superior de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto um concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do quadro 
de pessoal dos Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, 
para um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio do 
quadro do pessoal dos Serviços de Apoio à Assembleia Legis-
lativa.

O aviso de abertura do concurso encontra-se afixado na 
Divisão de Administração Geral e Gestão Financeira dos Ser-
viços de Apoio à Assembleia Legislativa, sita no Edifício da 
Assembleia Legislativa, na Praça da Assembleia Legislativa, e 
está disponível na página oficial da Assembleia Legislativa, na 
internet.

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.

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 19 de Mar-
ço de 2015.

A Secretária-geral, Ieong Soi U.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória 
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訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在水坑

尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職局之行政及

財政處以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年三月十一日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,126.00）

茲公佈，行政公職局為填補編制內人員技術員職程第一職

階二等技術員六（6）缺（公共管理範疇），經二零一四年八月六

日第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以考核方式

進行普通對外入職開考的開考通告。現根據第23/2011號行政法

規第二十七條第二款的規定，公佈知識考試（筆試）的成績名

單（內載明專業面試舉行的地點、日期及時間），該名單已張貼

於澳門水坑尾街一百六十二號公共行政大樓地下行政公職局接

待處，以供查閱（查閱時間為週一至週四上午九時至下午五時

四十五分，週五上午九時至下午五時三十分），並上載於行政公

職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

茲公佈，行政公職局為填補編制內人員技術員職程第一職

階二等技術員二（2）缺（中文傳意（書面及口頭）範疇），經二

零一四年八月六日第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組

刊登，以考核方式進行普通對外入職開考的開考通告。現根據

第23/2011號行政法規第二十七條第二款的規定，公佈知識考

試（筆試）的成績名單（內載明專業面試舉行的地點、日期及時

間），該名單已張貼於澳門水坑尾街一百六十二號公共行政大樓

地下行政公職局接待處，以供查閱（查閱時間為週一至週四上午

九時至下午五時四十五分，週五上午九時至下午五時三十分），

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

茲公佈，行政公職局為填補編制內人員技術員職程第一職

階二等技術員七（7）缺（人力資源管理範疇），經二零一四年八

do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de um lugar de intérprete-
-tradutor assessor, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradu-
tor do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 18 de Fevereiro de 
2015.

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

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

O Director dos Serviços, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, r/c, Macau, podendo ser consultada 
no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 
17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica dos SAFP 
— http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da prova de 
conhecimentos (prova escrita), na qual também se indicam o 
local, a data e hora da realização da entrevista profissional do 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de seis (6) lugares de técnico de 2.ª clas-
se, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de gestão pública, 
do quadro de pessoal desta Direcção de Serviços, cujo aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 6 de Agosto de 
2014.

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, r/c, Macau, podendo ser consultada 
no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 
17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica dos SAFP 
— http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da prova de 
conhecimentos (prova escrita), na qual também se indicam o 
local, a data e hora da realização da entrevista profissional do 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de pro-
vas, para o preenchimento de dois (2) lugares de técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de comunicação 
oral e escrita em língua chinesa, do quadro de pessoal desta 
Direcção de Serviços, cujo aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 32, II Série, de 6 de Agosto de 2014.

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
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月六日第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以考核

方式進行普通對外入職開考的開考通告。現根據第23/2011號行

政法規第二十七條第二款的規定，公佈知識考試（筆試）的成績

名單（內載明專業面試舉行的地點、日期及時間），該名單已張

貼於澳門水坑尾街一百六十二號公共行政大樓地下行政公職局

接待處，以供查閱（查閱時間為週一至週四上午九時至下午五時

四十五分，週五上午九時至下午五時三十分），並上載於行政公

職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

二零一五年三月十九日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $2,417.00）

Administração Pública, r/c, Macau, podendo ser consultada 
no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 
17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica dos SAFP 
— http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da prova de 
conhecimentos (prova escrita), na qual também se indicam o 
local, a data e hora da realização da entrevista profissional do 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de sete (7) lugares de técnico de 2.ª clas-
se, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de gestão de recur-
sos humanos, do quadro de pessoal desta Direcção de Servi-
ços, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 6 
de Agosto de 2014.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 19 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 2 417,00)

商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2015年 2月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Fevereiro de 2015
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二零一五年三月十三日於商業及動產登記局——登記官 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 13 de Março de 2015.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $191,530.00）
(Custo desta publicação $ 191 530,00)
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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de 
1 (um) lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior, provido em regime de contrato além 
do quadro do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, de 17 de De-
zembro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Ng, Mei Ieng .........................................................................81,72

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 10 (dez) 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Março de 2015).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 6 de 
Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Cheong Tat Meng, chefe da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos.

Vogais efectivas: Chan Ian Hoi, técnica superior assessora do 
Laboratório; e

Chiang Hang I, técnica superior assessora principal da Polí-
cia Judiciária.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Anúncio

Concurso Público n.º 001/SZVJ/2015

 «Prestação de Serviços de Arborização e Gestão de Zonas de 

Coloane»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do IACM, tomada na sessão de 18 de Fevereiro de 
2015, se acha aberto o concurso público para a «Prestação de 
Serviços de Arborização e Gestão de Zonas de Coloane».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, dentro do horário normal de expediente, no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais (IACM), sito na Avenida de Almeida Ribeiro 
n.º 163, r/c, Macau. 

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
de 17 de Abril de 2015. Os concorrentes devem entregar as pro-
postas e os documentos no Núcleo de Expediente e Arquivo do 

民 政 總 署

名 單

本署透過二零一四年十二月十七日第五十一期第二組《澳門

特別行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性普

通晉級開考，為填補民政總署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，現公佈准考人評核成績如

下：

合格准考人： 分

吳,美影 ............................................................................ 81.72

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，上述准考人可於本名單公佈日起計十

個工作天內提出上訴。

（經二零一五年三月十三日管理委員會會議確認）

二零一五年三月六日於民政總署

典試委員會：

主席：人力資源處處長 張達明

正選委員：化驗所顧問高級技術員 陳恩海

  司法警察局首席顧問高級技術員 鄭幸如

（是項刊登費用為 $1,361.00）

公  告

第001/SZVJ/2015號公開招標

承包“路環區綠化管理工作”

按照二零一五年二月十八日民政總署管理委員會決議，現就

承包“路環區綠化管理工作”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號民政總署文書及檔案中心索閱有關招標方案及

承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一五年四月十七日下午五時。參與

競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，並
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須繳交臨時保證金澳門幣肆萬圓正（$40,000.00）。臨時保證金

可以現金或抬頭為“民政總署”之銀行擔保或支票方式，在民政

總署大樓地下財務處出納繳交。

開標日期為二零一五年四月二十一日上午十時三十分，在本

署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於

二零一五年三月三十一日上午十時三十分，在本署培訓中心，就

是次公開競投舉辦解釋會。    

二零一五年三月十二日於民政總署

管理委員會主席 黃有力

（是項刊登費用為 $1,605.00）

法 律 及 司 法 培 訓 中 心

通 告

關於更改第五屆進入法院及檢察院司法官團的培訓課程及實習

錄取試的典試委員會成員組成的通告

茲通知，在二零一四年九月三日第三十六期第二組《澳門特

別行政區公報》內刊登開考通告的第五屆進入法院及檢察院司

法官團的培訓課程及實習錄取試的由常設成員及非常設成員組

成的典試委員會的組成改為：

主席：

法律及司法培訓中心主任M a nuel M a rc el i no E sc ova r 

Trigo。

常設成員：

法律及司法培訓中心副主任鄭渭茵；

行政法務司司長辦公室顧問沈振耀；

個人資料保護辦公室主任馮文莊；

中級法院法官譚曉華；

檢察院助理檢察長馬翊。

非常設成員：

中級法院法官唐曉峰；

初級法院及行政法院院長姚頴珊；

IACM e pagar uma caução provisória no valor de $ 40 000,00 
(quarenta mil patacas). A caução provisória pode ser entregue 
na Tesouraria da Divisão de Contabilidade e Assuntos Finan-
ceiros do IACM, sita no rés-do-chão do mesmo edifício, por 
depósito em dinheiro, garantia bancária ou cheque, em nome 
do «Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais».

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-
mação deste Instituto, sito na Avenida da Praia Grande, Edf. 
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,30 horas de 21 de Abril de 
2015.

O IACM realizará uma sessão de esclarecimento sobre o 
concurso às 10,30 horas de 31 de Março de 2015, no mesmo lo-
cal. 

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 12 de 
Março de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 605,00)

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Aviso 

Aviso sobre a alteração da composição do júri do concurso 

para admissão ao Quinto Curso e Estágio de Formação para 

ingresso nas Magistraturas Judicial e do Ministério Público 

Faz-se público que foi alterada a composição do júri do con-
curso para admissão ao Quinto Curso e Estágio de Formação 
para ingresso nas Magistraturas Judicial e do Ministério Públi-
co, constituído pelos membros permanentes e não permanen-
tes do Conselho Pedagógico, publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II Série, de 3 
de Setembro de 2014, que passa a ser a seguinte: 

Presidente: Manuel Marcelino Escovar Trigo, director do 
Centro de Formação Jurídica e Judiciária. 

Membros permanentes: Cheng Wai Yan Tina, subdirectora 
do Centro de Formação Jurídica e Judiciária; 

Sam Chan Io, assessor do Gabinete da Secretária para a Ad-
ministração e Justiça; 

Fong Man Chong, coordenador do Gabinete para a Protec-
ção de Dados Pessoais; 

Tam Hio Wa, juíza do Tribunal de Segunda Instância; 

Ma Iek, procuradora-adjunta do Ministério Público. 

Membros não permanentes: Tong Hio Fong, juiz do Tribunal 
de Segunda Instância; 

Io Weng San, presidente do Tribunal Judicial de Base e do 
Tribunal Administrativo; 
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檢察院助理檢察長郭少萍；

檢察院助理檢察長徐京輝。

二零一五年三月十三日於法律及司法培訓中心

教學委員會主席 Manuel Marcelino Escovar Trigo

（是項刊登費用為 $1,801.00）

退 休 基 金 會

公 告

退休基金會為填補以編制外合同任用技術輔導員職程的第

一職階特級技術輔導員四缺，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

進行晉級普通開考之公告。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，准考人臨

時名單已張貼在新口岸宋玉生廣場181至187號，光輝商業中心

二十樓退休基金會行政及財政處。 

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。

二零一五年三月十七日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $1,018.00）

通 告

退休基金會行政管理委員會行使二零一五年二月九日第

17/2015號行政法務司司長批示第三款所賦予之權限，在二零

一五年三月十八日作出以下決議：

一、將下列行為的權限轉授予行政管理委員會主席楊儉儀

或當其不在或因故不能視事時之代任人：

（一）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；

（二）批准收回因病缺勤而喪失之在職薪俸。

Kok Sio Peng, procuradora-adjunta do Ministério Público; 

Choi Keng Fai, procurador-adjunto do Ministério Público. 

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, aos 13 de Março 
de 2015. 

O Presidente do Conselho Pedagógico, Manuel Marcelino 
Escovar Trigo. 

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

FUNDO DE PENSÕES

Anúncio

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», se encontra afixada, na Divisão Administrativa e 
Financeira do Fundo de Pensões, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 181-187, Centro Comercial Brilhantismo, 
20.º andar, Macau, a lista provisória dos candidatos ao concur-
so comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de quatro lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de 
contrato além do quadro do Fundo de Pensões, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 18 de 
Fevereiro de 2015.

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

Fundo de Pensões, aos 17 de Março de 2015.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Avisos

Usando da faculdade conferida pelo n.º 3 do Despacho da 
Secretária para a Administração e Justiça n.º 17/2015, de 9 de 
Fevereiro de 2015, o Conselho de Administração do Fundo de 
Pensões (FP), em 18 de Março de 2015, deliberou o seguinte: 

1. São subdelegadas na presidente do Conselho de Adminis-
tração do FP, Ieong Kim I, ou em quem a substitua nas suas 
ausências ou impedimentos, as competências para praticar os 
seguintes actos: 

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

2) Autorizar a recuperação do vencimento do exercício per-
dido por motivo de doença. 
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二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、行政管理委員會主席得透過退休基金會行政管理委員

會的確認將有關權限轉授予行政管理委員會副主席、全職行政

管理人及主管人員。

四、現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

五、追認獲轉授權人自二零一四年十二月二十日起，在本轉

授予權限範圍內所作之一切行為。

二零一五年三月十八日於退休基金會

行政管理委員會：楊儉儀

 沙蓮達

 江海莉

 葉炳權

第01/CA-PRES/FP/2015號內部批示

一、根據退休基金會行政管理委員會二零一五年三月十八日

之轉授權決議，本人轉授下列權限予行政管理委員會副主席沙

蓮達：

（一）根據現行法例審批就因個人理由而提交的累積年假申

請作出決定；

（二）准許批准收回因病缺勤而喪失之在職薪俸。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、行政管理委員會副主席沙蓮達得透過行政管理委員會

的確認，將上述權限轉授予主管人員。

四、現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

五、追認獲轉授權人自二零一四年十二月二十日起，在本轉

授予權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一五年三月十八日行政管理委員會決議確認）

二零一五年三月十八日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário. 

3. A presidente do Conselho de Administração, pode subdele gar 
as competências que ora lhe são conferidas, nos vice-presi-
dentes ou administradores a tempo inteiro daquele Conselho 
de Administração, e no pessoal com funções de chefia, mediante 
homologação do Conselho de Administração do FP. 

4. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de a vocação e superintendência. 

5. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos, no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 20 
de Dezembro de 2014. 

Fundo de Pensões, aos 18 de Março de 2015.

O Conselho de Administração: Ieong Kim I; 

Ermelinda Maria da Conceição Xavier;

Fátima Maria da Conceição da Rosa; 

Ip Peng Kin.

Despacho Interno n.º 01/CA-PRES/FP/2015

1. Nos termos da deliberação de subdelegação de compe-
tências proferida pelo Conselho de Administração do Fundo 
de Pensões (FP), de 18 de Março de 2015, subdelego na vice-
-presidente do Conselho de Administração, Ermelinda Maria 
da Conceição Xavier, as seguintes competências: 

1) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais; 

2) Autorizar a recuperação do vencimento do exercício per-
dido por motivo de doença. 

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário. 

3. Por homologação do Conselho de Administração, a vice-
-presidente, Ermelinda Maria da Conceição Xavier, poderá 
subdelegar as competências que ora lhe são conferidas, no pes-
soal com funções de chefia. 

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

5. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 20 de De-
zembro de 2014. 

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

18 de Março de 2015).

Fundo de Pensões, aos 18 de Março de 2015. 

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.
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第02/CA-PRES/FP/2015號內部批示

一、根據退休基金會行政管理委員會二零一五年三月十八日

之轉授權決議，本人轉授下列權限予行政管理委員會全職行政

管理人江海莉：

（一）就因個人理由而提交的累積年假申請作出決定。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、行政管理委員會全職行政管理人江海莉得透過行政管

理委員會的確認，將上述權限轉授予主管人員。

四、現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

五、追認獲轉授權人自二零一四年十二月二十日起，在本轉

授予權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一五年三月十八日行政管理委員會決議確認）

二零一五年三月十八日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

第03/CA-PRES/FP/2015號內部批示

一、根據退休基金會行政管理委員會二零一五年三月十八日

之轉授權決議，本人轉授下列權限予退休及撫卹制度廳廳長甄

溢全或當其不在或因故不能視事時之代任人：

（一）就因個人理由而提交的累積年假申請作出決定。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、退休及撫卹制度廳廳長甄溢全得透過行政管理委員會

的確認，將上述權限轉授予主管人員。

四、現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

五、追認獲轉授權人自二零一四年十二月二十日起，在本轉

授予權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一五年三月十八日行政管理委員會決議確認）

Despacho Interno n.º 02/CA-PRES/FP/2015

1. Nos termos da deliberação de subdelegação de competên-
cias proferida pelo Conselho de Administração do Fundo de 
Pensões (FP), de 18 de Março de 2015, subdelego na adminis-
tradora a tempo inteiro do Conselho de Administração, Fátima 
Maria da Conceição da Rosa, a seguinte competência: 

1) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais. 

2. Dos actos praticados no uso da competência ora subdele-
gada cabe recurso hierárquico necessário. 

3. Por homologação do Conselho de Administração, a ad-
ministradora a tempo inteiro do Conselho de Administração, 
Fátima Maria da Conceição da Rosa, poderá subdelegar a 
competência que ora lhe é conferida, no pessoal com funções 
de chefia. 

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

5. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
no âmbito da competência ora subdelegada, desde 20 de De-
zembro de 2014. 

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

18 de Março de 2015).

Fundo de Pensões, aos 18 de Março de 2015. 

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

Despacho Interno n.º 03/CA-PRES/FP/2015

 
1. Nos termos da deliberação de subdelegação de competên-

cias proferida pelo Conselho de Administração do Fundo de 
Pensões (FP), de 18 de Março de 2015, subdelego no chefe do 
Departamento do Regime de Aposentação e Sobrevivência, 
Ian Iat Chun, ou em quem o substitua nas suas ausências ou 
impedimentos, a seguinte competência: 

1) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais. 

2. Dos actos praticados no uso da competência ora subdele-
gada cabe recurso hierárquico necessário. 

3. Por homologação do Conselho de Administração, o chefe 
do Departamento do Regime de Aposentação e Sobrevivência, 
Ian Iat Chun, poderá subdelegar a competência que ora lhe é 
conferida, no pessoal com funções de chefia. 

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

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
no âmbito da competência ora subdelegada, desde 20 de De-
zembro de 2014. 

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

18 de Março de 2015).
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二零一五年三月十八日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

第01/CA-VPRES/FP/2015號內部批示

事由：轉授予組織及資訊處處長之權限

一、本人行使二零一五年三月十八日第01/CA-PRES/FP/2015

號內部批示所授予之職權，轉授予組織及資訊處處長羅禮堅或

當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

（一）就因個人理由而提交的累積年假申請作出決定。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

四、追認獲轉授權人自二零一四年十二月二十日起，在本轉

授予權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一五年三月十八日行政管理委員會決議確認）

二零一五年三月十八日於退休基金會

行政管理委員會副主席 沙蓮達

第02/CA-VPRES/FP/2015號內部批示

事由：轉授予行政及財政處處長之權限

一、本人行使二零一五年三月十八日第01/CA-PRES/FP/2015

號內部批示所授予之職權，轉授予行政及財政處處長曾冠雄或

當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

（一）就因個人理由而提交的累積年假申請作出決定。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

四、追認獲轉授權人自二零一四年十二月二十日起，在本轉

授予權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一五年三月十八日行政管理委員會決議確認）

Fundo de Pensões, aos 18 de Março de 2015. 

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

Despacho Interno n.º 01/CA-VPRES/FP/2015

Assunto: Subdelegação de competência no chefe da Divisão 
de Organização e Informática. 

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 01/CA-PRES/FP/2015, de 18 de Março de 2015, 
subdelego no chefe da Divisão de Organização e Informática, 
Lo Lai Kin, ou em quem o substitua nas suas ausências ou im-
pedimentos, a seguinte competência: 

1) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais. 

2. Dos actos praticados no uso da competência ora subdele-
gada cabe recurso hierárquico necessário. 

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

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
no âmbito da competência ora subdelegada, desde 20 de De-
zembro de 2014. 

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

18 de Março de 2015).

Fundo de Pensões, aos 18 de Março de 2015. 

A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Ermelin-
da M. C. Xavier.

Despacho Interno n.º 02/CA-VPRES/FP/2015

Assunto: Subdelegação de competência no chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira. 

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 01/CA-PRES/FP/2015, de 18 de Março de 2015, 
subdelego no chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Chang Kun Hong, ou em quem o substitua nas suas ausências 
ou impedimentos, a seguinte competência: 

1) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais. 

2. Dos actos praticados no uso da competência ora subdele-
gada cabe recurso hierárquico necessário. 

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

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
no âmbito da competência ora subdelegada, desde 20 de De-
zembro de 2014. 

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

18 de Março de 2015).
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二零一五年三月十八日於退休基金會

行政管理委員會副主席 沙蓮達

第01/CA-ADM/FP/2015號內部批示

事由：轉授予公積金供款人輔助處處長之權限

一、本人行使二零一五年三月十八日第02/CA-PRES/FP/2015

號內部批示所授予之職權，轉授予公積金供款人輔助處處長周

桂芳或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

（一）就因個人理由而提交的累積年假申請作出決定。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

四、追認獲轉授權人自二零一四年十二月二十日起，在本轉

授予權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一五年三月十八日行政管理委員會決議確認）

二零一五年三月十八日於退休基金會

行政管理委員會行政管理人 江海莉

第02/CA-ADM/FP/2015號內部批示

事由：轉授予公積金供款管理處處長之權限

一、本人行使二零一五年三月十八日第02/CA-PRES/FP/2015

號內部批示所授予之職權，轉授予公積金供款管理處處長阮家

偉或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

（一）就因個人理由而提交的累積年假申請作出決定。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

四、追認獲轉授權人自二零一四年十二月二十日起，在本轉

授予權限範圍內所作之一切行為。

Fundo de Pensões, aos 18 de Março de 2015. 

A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Ermelin-
da M. C. Xavier.

Despacho Interno n.º 01/CA-ADM/FP/2015 

Assunto: Subdelegação de competência na chefe da Divisão 
de Apoio aos Contribuintes do Regime de Previdência. 

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 02/CA-PRES/FP/2015, de 18 de Março de 2015, sub-
delego na chefe da Divisão de Apoio aos Contribuintes do Re-
gime de Previdência, Chow Kuai Fong, ou em quem o substitua 
nas suas ausências ou impedimentos, a seguinte competência: 

1) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais. 

2. Dos actos praticados no uso da competência ora subdele-
gada cabe recurso hierárquico necessário. 

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

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
no âmbito da competência ora subdelegada, desde 20 de De-
zembro de 2014. 

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

18 de Março de 2015).

Fundo de Pensões, aos 18 de Março de 2015. 

A Administradora do Conselho de Administração, Fátima 
Maria da Conceição da Rosa.

Despacho Interno n.º 02/CA-ADM/FP/2015 

Assunto: Subdelegação de competência no chefe da Divisão 
de Gestão das Contribuições do Regime de Previdência. 

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 02/CA-PRES/FP/2015, de 18 de Março de 2015, 
subdelego no chefe da Divisão de Gestão das Contribuições do 
Regime de Previdência, Yuen Ka Wai, ou em quem o substitua 
nas suas ausências ou impedimentos, a seguinte competência: 

1) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais. 

2. Dos actos praticados no uso da competência ora subdele-
gada cabe recurso hierárquico necessário. 

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

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
no âmbito da competência ora subdelegada, desde 20 de De-
zembro de 2014. 
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（經二零一五年三月十八日行政管理委員會決議確認）

二零一五年三月十八日於退休基金會

行政管理委員會行政管理人 江海莉

第01/DRAS/FP/2015號內部批示

事由：轉授予退休及撫卹制度會員輔助處處長之權限

一、本人行使二零一五年三月十八日第03/CA-PRES/FP/2015

號內部批示所授予之職權，轉授予退休及撫卹制度會員輔助處

處長李偉雄或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

（一）就因個人理由而提交的累積年假申請作出決定。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

四、追認獲轉授權人自二零一四年十二月二十日起，在本轉

授予權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一五年三月十八日行政管理委員會決議確認）

二零一五年三月十八日於退休基金會

退休及撫卹制度廳廳長 甄溢全

第02/DRAS/FP/2015號內部批示

事由：轉授予退休及撫卹制度財務資源管理處處長之權限

一、本人行使二零一五年三月十八日第03/CA-PRES/FP/2015

號內部批示所授予之職權，轉授予退休及撫卹制度財務資源管

理處處長陳楊智慧或當其不在或因故不能視事時之代任人以下

權限：

（一）就因個人理由而提交的累積年假申請作出決定。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、現轉授之權限不妨礙收回權及監察權。

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

18 de Março de 2015).

Fundo de Pensões, aos 18 de Março de 2015. 

A Administradora do Conselho de Administração, Fátima 
Maria da Conceição da Rosa.

Despacho Interno n.º 01/DRAS/FP/2015

 
Assunto: Subdelegação de competência no chefe da Divisão 

de Apoio aos Subscritores do Regime de Aposentação e Sobre-
vivência. 

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 03/CA-PRES/FP/2015, de 18 de Março de 2015, 
subdelego no chefe da Divisão de Apoio aos Subscritores do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência, Lei Wai Hong, ou 
em quem o substitua nas suas ausências ou impedimentos, a 
seguinte competência: 

1) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais. 

2. Dos actos praticados no uso da competência ora subdele-
gada cabe recurso hierárquico necessário. 

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

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
no âmbito da competência ora subdelegada, desde 20 de De-
zembro de 2014. 

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

18 de Março de 2015).

Fundo de Pensões, aos 18 de Março de 2015. 

O Chefe do Departamento do Regime de Aposentação e 
Sobrevivência, Ian Iat Chun.

Despacho Interno n.º 02/DRAS/FP/2015

Assunto: Subdelegação de competências na chefe da Divisão 
de Gestão dos Recursos Financeiros para a Aposentação e 
Sobrevivência. 

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 03/CA-PRES/FP/2015, de 18 de Março de 2015, 
subdelego na chefe da Divisão de Gestão dos Recursos Finan-
ceiros para a Aposentação e Sobrevivência, Chen Ieong Chi 
Vai, ou em quem o substitua nas suas ausências ou impedimen-
tos, a seguinte competência: 

1) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais. 

2. Dos actos praticados no uso da competência ora subdele-
gada cabe recurso hierárquico necessário. 

3. A presente subdelegação de competência é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência. 
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四、追認獲轉授權人自二零一四年十二月二十日起，在本轉

授予權限範圍內所作之一切行為。

（經二零一五年三月十八日行政管理委員會決議確認）

二零一五年三月十八日於退休基金會

退休及撫卹制度廳廳長 甄溢全

（是項刊登費用為 $11,924.00）

財 政 局

公 告

財政局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，現通過審查文件及有限制方式，為財政局以

編制外合同任用的人員進行下列普通晉級開考：

高級技術員職程第一職階首席顧問高級技術員三缺；

公關督導員職程第一職階特級公關督導員一缺。

上述開考之通告已張貼在南灣大馬路575、579及585號財政

局大樓十四樓財政局之行政暨財政處，並於本局及行政公職局

網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈

後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一五年三月十六日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,224.00）

統 計 暨 普 查 局

名 單

統計暨普查局為填補編制外合同技術員組別的第一職階特

級技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一五年一月十四日第二期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式

進行普通晉級開考的招考公告。現公布應考人最後成績名單如

下：

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
no âmbito da competência ora subdelegada, desde 20 de De-
zembro de 2014. 

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

18 de Março de 2015).

Fundo de Pensões, aos 18 de Março de 2015. 

O Chefe do Departamento do Regime de Aposentação e 
Sobrevivência, Ian Iat Chun. 

(Custo desta publicação $ 11 924,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», se acham abertos os seguintes 
concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados aos 
trabalhadores contratados além do quadro da Direcção dos 
Serviços de Finanças:

Três lugares de técnico superior assessor principal, 1.º esca-
lão, da carreira de técnico superior;

Um lugar de assistente de relações públicas especialista, 1.º 
escalão, da carreira de assistente de relações públicas.

Os avisos respeitantes aos referidos concursos encontram-se 
afixados na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
dos Serviços de Finanças, sita na Avenida da Praia Grande 
n.os 575, 579 e 585, Edifício «Finanças», 14.º andar, e publi-
cado na internet desta Direcção dos 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 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 16 de Março de 2015.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico especialista, 1.º escalão, da área de informática, do 
grupo de pessoal técnico dos trabalhadores contratados além 
do quadro da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 2, 
II Série, de 14 de Janeiro de 2015:
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合格應考人： 分

黃慧敏 ............................................................................... 83.1

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴

願。

（經經濟財政司司長於二零一五年三月九日的批示確認）

二零一五年二月十三日於統計暨普查局

典試委員會：

主席：統計暨普查局顧問高級技術員 余偉斌

委員：統計暨普查局代廳長 黎嘉駿

 退休基金會特級技術員 朱美萍

統計暨普查局為填補人員編制技術員組別的第一職階首席

特級技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一五年一月十四日第二期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式

進行普通晉級開考的招考公告。現公布應考人最後成績名單如

下：

合格應考人： 分

彭惠嫻 ............................................................................... 90.3

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴

願。

（經經濟財政司司長於二零一五年三月九日的批示確認）

二零一五年二月十七日於統計暨普查局

典試委員會：

主席：統計暨普查局顧問高級技術員 彭敏華

委員：統計暨普查局首席高級技術員 黃貝湘

 行政公職局一等翻譯員 Gaspar Garcia

統計暨普查局為填補人員編制技術輔助人員組別之第一職

階首席特級普查暨調查員一缺，經於二零一五年一月十四日第二 

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方

式進行普通晉級開考的招考公告。現公布應考人最後成績名單

如下：

合格應考人： 分

蔣振鵬 ............................................................................... 85.8

Candidato aprovado: valores

Wong Wai Man .................................................................... 83,1

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

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

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

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 13 de Fe-
vereiro de 2015. 

O Júri:

Presidente: U Wai Pan, técnico superior assessor da DSEC.

Vogais: Lai Ka Chon, chefe de departamento, substituto, da 
DSEC; e

Chu Mei Peng, técnica especialista do FP.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico especialista principal, 1.º escalão, da área de infor-
mática, do grupo de pessoal técnico do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 2, II Série, 
de 14 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Pang Wai Han ...................................................................... 90,3

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

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

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

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 17 de Fe-
vereiro de 2015. 

O Júri:

Presidente: Pang Man Wa, técnica superior assessora da 
DSEC.

Vogais: Vong Pui San, técnica superior principal da DSEC; e

Gaspar Garcia, intérprete-tradutor de 1.ª classe dos SAFP.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de agente de censos e inquéritos especialista principal, 1.º escalão, 
do grupo de pessoal técnico de apoio do quadro de pessoal 
da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 2, II Série, 
de 14 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Cheong Chan Pang ............................................................. 85,8
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根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴

願。

（經經濟財政司司長於二零一五年三月九日的批示確認）

二零一五年二月十七日於統計暨普查局

典試委員會：

主席：統計暨普查局特級統計技術員 鍾錦超

委員：統計暨普查局首席特級技術輔導員 蕭衛嫦

 財政局特級技術輔導員 何菁梅

統計暨普查局為填補編制外合同高級技術員組別之第一職

階顧問高級技術員（資訊範疇）二缺，經於二零一五年一月十四

日第二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限

制的方式進行普通晉級開考的招考公告。現公布應考人最後成

績名單如下：

合格應考人： 分

1.º 李少昌 .......................................................................... 82.2

2.º 黃貝湘 .......................................................................... 81.1

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴

願。

（經經濟財政司司長於二零一五年三月九日的批示確認）

二零一五年二月二十七日於統計暨普查局

典試委員會：

主席：統計暨普查局廳長 劉煜源

委員：統計暨普查局首席顧問高級技術員 吳美賢

 地圖繪製暨地籍局首席顧問高級技術員 趙杏嫦

統計暨普查局為填補人員編制統計範疇特別制度職程統

計技術員組別之第一職階首席特級統計技術員五缺，經於二零

一五年一月十四日第二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以

文件審閱、有限制的方式進行普通晉級開考的招考公告。現公布

應考人最後成績名單如下：

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

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

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

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 17 de Fe-
vereiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Chong Kam Chiu, técnico de estatística especia-
lista da DSEC.

Vogais: Sio Vai Seong, adjunta-técnica especialista principal 
da DSEC; e 

Ho Cheng Mui, adjunta-técnica especialista da DSF.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, da área de informática 
do grupo de pessoal técnico superior dos trabalhadores contra-
tados além do quadro da Direcção dos Serviços de Estatística 
e Censos, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 2, II Série, de 14 de Janeiro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lei Sio Cheong ................................................................ 82,2

2.º Vong Pui San .................................................................... 81,1

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

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

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

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 27 de Fe-
vereiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Lao Iok Un, chefe de departamento da DSEC.

Vogais: Ng Mei In, técnica superior assessora principal da 
DSEC; e 

Chiu Hang Seong, técnica superior assessora principal da 
DSCC.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de cinco 
lugares de técnico de estatística especialista principal, 1.º es-
calão, da carreira de regime especial na área de estatística do 
grupo de pessoal técnico de estatística do quadro de pessoal 
da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 2, II Série, 
de 14 de Janeiro de 2015:
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合格應考人： 分

1.º 郭碧堅 ......................................................................... 87.2

2.º 崔婉翎 ......................................................................... 85.5

3.º 鄭英遺 ......................................................................... 85.3

4.º 陳華英 ......................................................................... 84.3

5.º 梁桂生 ......................................................................... 83.8

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴

願。

（經經濟財政司司長於二零一五年三月九日的批示確認）

二零一五年二月二十七日於統計暨普查局

典試委員會：

主席：統計暨普查局處長 黃保德

委員：統計暨普查局首席顧問高級技術員 鄧宏信 

 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 $5,817.00）

勞 工 事 務 局

公 告

勞工事務局根據八月三日第14/2009號法律《公務人員職程

制度》及八月八日第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，現以審查文件方式，為勞工事務局以編制

外合同任用的人員進行技術員職程第一職階首席技術員八缺的

限制性晉級普通開考。

上述開考通告張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進

廣場大廈二樓本局行政財政處以及本局網頁及行政公職局網頁

以供查閱。

凡具備第14/2009號法律第十四條第一款（二）項所規定條

件的勞工事務局以編制外合同任用的人員均可報考，報考期限為

十日，由本公告公布於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一

個工作日起計。

Candidatos aprovados: valores

1.º Kuok Pek Kin .................................................................. 87,2

2.º Choi Un Leng .................................................................. 85,5

3.º Teh Aung Eng Ngwe ....................................................... 85,3

4.º Chan Wa Ieng .................................................................. 84,3

5.º Leung Kuai Sang ............................................................. 83,8

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

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

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

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 27 de Fe-
vereiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Vong Pou Tak, chefe de divisão da DSEC.

Vogais: Tang Van Son, técnico superior assessor principal da 
DSEC; e

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

(Custo desta publicação $ 5 817,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
oito lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico para o pessoal contratado além do quadro da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais, nos termos definidos 
no «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos», estipulado pela Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, e no 
«Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto.

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado na 
Divisão Administrativa e Financeira destes Serviços, sita na 
Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, edifí-
cio «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem como nos sítios da 
internet destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública.

Podem candidatar-se os contratados além do quadro da Di-
recção dos Serviços para os Assuntos Laborais, que reúnam as 
condições estipuladas na alínea 2) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei 
n.º 14/2009. O prazo para a apresentação de candidaturas é de 
dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.
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二零一五年三月十六日於勞工事務局

局長 黃志雄

勞工事務局根據八月三日第14/2009號法律《公務人員職程

制度》及八月八日第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，現以審查文件方式，為勞工事務局以編制

外合同任用的人員進行高級技術員職程第一職階首席高級技術

員十一缺的限制性晉級普通開考。

上述開考通告張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進

廣場大廈二樓本局行政財政處以及本局網頁及行政公職局網頁

以供查閱。

凡具備第14/2009號法律第十四條第一款（二）項所規定條

件的勞工事務局以編制外合同任用的人員均可報考，報考期限為

十日，由本公告公布於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一

個工作日起計。

二零一五年三月十七日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $2,349.00）

勞工事務局通過以審查文件方式，為編制外合同任用的人員

進行填補翻譯員職程第一職階一等翻譯員一缺的限制性晉級普

通開考公告已於二零一五年三月四日在《澳門特別行政區公報》

第九期第二組公佈，現根據八月八日第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定，將投考

人臨時名單張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場

大廈二樓本局行政財政處及上載本局內聯網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一五年三月十八日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $920.00）

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 16 de 
Março de 2015.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de onze 
lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior para o pessoal contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, nos termos 
definidos no «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», estipulado pela Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, e 
no «Recrutamento, selecção, e  formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto.

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado na 
Divisão Administrativa e Financeira destes Serviços, sita na 
Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, edifício 
«Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem como nos sítios da 
internet destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública.

Podem candidatar-se os contratados além do quadro da Di-
recção dos Serviços para os Assuntos Laborais, que reúnam as 
condições estipuladas na alínea 2) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei 
n.º 14/2009. O prazo para a apresentação de candidaturas é de 
dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 17 de 
Março de 2015.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 2 349,00 )

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), de 8 de Agosto, se encontra afixada na Di-
visão Administrativa e Financeira desta Direcção de Serviços, 
sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, 
Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem como publi-
cada na «intranet» destes Serviços, a lista provisória dos candi-
datos ao concurso comum, de acesso, documental, condiciona-
do, para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor 
de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, 
para o pessoal contratado além do quadro da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 9, II Série, de 4 de Março de 2015.

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

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 18 de 
Março de 2015.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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博 彩 監 察 協 調 局

公 告

茲通知根據第14/2009號法律規範的《公務人員職程制度》

及第23/2011號行政法規的規定，現通過以限制性及審查文件方

式為博彩監察協調局之編制外合同人員進行普通晉級開考，以

填補第一職階特級技術員一缺。

再通知上述開考之通告已張貼在南灣大馬路762-804號中華

廣場二十一字樓本局行政財政處之告示板以及本局網頁及行政

公職局網頁以供查閱。報考申請應自本公告刊登於《澳門特別行

政區公報》之日緊接第一個辦公日起計十天內遞交。

二零一五年三月十七日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $1,057.00）

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

名 單

為履行給予私人機構財政資助的八月二十六日第54/GM/97

號批示，澳門貿易投資促進局現刊登二零一四年第四季度受資

助的名單：

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, ao trabalhador 
contratado além do quadro da Direcção de Inspecção e Co-
ordenação de Jogos, nos termos definidos no Regime das car-
reiras dos trabalhadores dos serviços públicos, estipulados pela 
Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

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

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 17 de 
Março de 2015.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO

INVESTIMENTO DE MACAU

Lista

 Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de 
Agosto, referente aos apoios financeiros concedidos às institui-
ções particulares vem o IPIM publicar a listagem dos apoios 
concedidos no 4.º trimestre do ano 2014:

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門管理專業協會

Associação de Gestão (Management) de 

Macau

11/7/2014 $ 66,000.00 資助參加“世界管理挑戰賽2014”。

Subsídio a participação na «Global Management 

Challenge 2014».

澳門日報讀者公益基金會

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jor-

nal Ou Mun

3/12/2014 $ 2,000.00 為參與公益金百萬行的慈善捐款。

Concessão de subsídio para a participação na 

«Marcha de Caridade Para Um Milhão 2014».

魔法師動畫工作室有限公司

Companhia de Estúdio de Animação Mor-

pheus Lda.

17/9/2014 $ 5,000.00 資助參加“第六屆中國西部動漫文化節”。

Subsídio à participação na «Western China 

ACG Festival».

澳門動畫暨漫畫創作人協會

Macau Animation & Comic Creators Asso-

ciation 

17/9/2014 $ 5,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

紅葉動漫同人會 

Maple

17/9/2014 $ 5,000.00 資助參加“第六屆中國西部動漫文化節”。

Subsídio à participação na «Western China 

ACG Festival».
澳門業餘漫畫社

Hyper Comics Society 

17/9/2014 $ 5,000.00

澳門樂活產業協會 

Macao Lohas Industry Association 

17/9/2014 $ 5,000.00

澳門創新發明協會

Macao Innovation and Invention Association

12/11/2014 $ 9,540.00 資助參加“第八屆國際發明展覽會”。

Subsídio à participação na «Kunshan The 8th 

International Exhibition of Inventions».

28/11/2014 $ 11,989.20 資助參加“第一屆KIE高雄國際發明展”。

Subsídio à participação na «2014 Kaohsiung 

International Invention Exhibition».

專利貿易行

Patent

18/11/2014 $ 9,000.00 資助參加“2014第二屆澳門國際旅遊（產業）博

覽會”。

Subsídio à participação na «The 2014 (2nd) 

Macao International Travel (Industry) Expo 

(MITE)».

澳門立體（3D）微電影協會 18/11/2014 $ 9,000.00

澳門中華文化藝術促進會 

Chinese Culture and Arts Promotion Asso-

ciation of Macao

18/11/2014 $ 1,500.00

南薰樓工藝社

Casa de Artesanato Nam Fan Lou

18/11/2014 $ 9,000.00

新金成發展貿易

Agência Comercial Desenvolvimento San 

Kam Seng

18/11/2014 $ 9,000.00

澳門莉雅斯時裝貿易行

Agência Comercial Nega C. Fashion — Macau

18/11/2014 $ 9,000.00

Advivda Trading 18/11/2014 $ 9,000.00

永誠會展設備服務有限公司

Faith Exhibition Equipment & Services Co, 

Ltd.

18/11/2014 $ 9,000.00

雅士酒店用品有限公司

Companhia de Artigos Hoteleiros Arts 

Lda.

26/11/2014 $ 12,360.00 資助參加“第十屆國際酒店展”。

Subsídio à participação na «The 10th Interna-

tional Hotel Expo».

泰豐酒店用品供應有限公司

Tai Fung Fornecimento de Artigos Hoteleiros 

Lda.

26/11/2014 $ 17,389.70

弗蘭特環保有限公司

Friend Environmental Protection Ltd.

26/11/2014 $ 22,800.00

創天 20/6/2014 $ 5,000.00 資助參加“第十三屆精叻BB及兒童用品展”。

Subsídio à participação na «13th Baby & Child 

Products Expo».
萬鴻貿易行

Man Hong Trading

20/6/2014 $ 5,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

恆毅富咨詢

Everrich Consulting Partners

3/9/2014 $ 4,920.00 資助參加“中國（長沙）國際食品展覽會”。

Subsídio à participação na «China Changsha 

International Food Fair».
澳氹傳統（香記肉乾） 3/9/2014 $ 4,800.00

臻美國際有限公司

Pegasus Internacional Lda.

3/4/2014 $ 5,000.00 資助參加“國際食品嘉年華會2014”。

Subsídio à participação na «International Food 

Festival 2014».

撒形象顧問有限公司

Zics Image Consultants Ltd.

13/8/2014 $ 5,000.00 資助參加“澳門造型產業展2014”。

Subsídio à participação na «Macau Styling In-

dustry Expo 2014».
Salut, Ça Va? 13/8/2014 $ 5,000.00

華國旅遊社有限公司

Agência de Viagens e Turismo Vit Macau, 

Limitada

20/8/2014 $ 1,547.30 資助參加“第30屆婚紗婚宴美容珠寶展”。

Subsídio à partic ipação na «30th Wedding 

Banquet, Beauty & Jewellery Expo».

壹囍婚禮設計製作一人有限公司

The One Wedding Design & Production 

Ltd.

20/8/2014 $ 3,094.50 

永藝實業有限公司

VN Industrial and Commercial Co. Ltd.

20/8/2014 $ 4,641.80 

天長地久皇室婚典（澳門）有限公司

Companhia de Forever Royal Wedding 

(Macau), Lda.

20/8/2014 $ 5,000.00 

澳譽葡集團有限公司

Grupo Mactugal, Lda.

20/8/2014 $ 5,000.00 資助參加“第二屆夏日繽紛購物節”。

Subsídio à participação na «Summer Shopping 

Festival 2014».
大興糧油食品有限公司

Tai Heng Foods Co. Ltd.

20/8/2014 $ 4,641.80 

酷陽電腦

SP Computer

20/8/2014 $ 3,000.00 

進昇電腦

Jin Sheng Computer

20/8/2014 $ 3,000.00 

佳藝眼鏡

Oculista Kai Ngai

20/8/2014 $ 4,500.00 

食在澳門有限公司

MacauFood Lda.

3/9/2014 $ 9,900.00 宣傳印刷品資助。

Subsídio de impressão de catálogos.

萬里遊國際旅行社（澳門）有限公司

Wanliyou International Travel Service (Macau) 

Co. Ltd.

17/9/2014 $ 18,300.00

澳門資料顧問公司

Macau Information Systems Co.

16/10/2014 $ 5,000.00

環源科技實業有限公司

S o c ie d a d e d e I ndú s t r i a Te c no lóg i c a 

Recycled, Lda.

28/11/2014 $ 9,600.00



4716 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 12 期 —— 2015 年 3 月 25 日

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

Larm’s Legend有限公司

Larm’s Legend Lda.

10/12/2014 $ 4,000.00 宣傳廣告資助。

Subsídio de publicidade.

煒力貿易發展有限公司

Co-Strength-Importação e Exportação e 

Desenvolvimento, Lda.

11/7/2014 $ 5,000.00 資助參加“第六屆品牌消費嘉年華會”。

Subsídio à participação na «The 6th Mega Sale 

Carnival».

誠光貿易有限公司

Agência Comercial Seng Kuong da Vittório 

Limitada

11/7/2014 $ 5,000.00

錦記餅家食品廠

Fábrica de Alimentos Pastelaria Kam Kei

11/7/2014 $ 5,000.00

日恆電器

Iat Hang Electric Applicance

11/7/2014 $ 5,000.00

陳衡記凍肉食品有限公司

Chan Hang Kei

11/7/2014 $ 5,000.00

角貿易

Corner Trading

11/7/2014 $ 5,000.00

萬鴻貿易行

Man Hong Trading

11/7/2014 $ 5,000.00

Oculista Excel 11/7/2014 $ 5,000.00

駿匯禮品有限公司

Chon Wai Souvenir Ltd.

11/7/2014 $ 5,000.00

亞比迪國際有限公司

Abidi International Co. Ltd.

11/7/2014 $ 5,000.00

澳菱貿易行

Agência Comercial Ou Leng

13/8/2014 $ 5,000.00 資助參加“國際美容彩妝展2014”。

Subsídio à participação na «International Beauty 

& Cosmetic Expo 2014».
Enjoying Art 13/8/2014 $ 5,000.00

新姿彩女士專門店

Sun Gi Choi Ladies Underwear

13/8/2014 $ 5,000.00

變身前後

Before & After

13/8/2014 $ 5,000.00

焯燃貿易行

Agência Comercial Cheuk Yin

13/8/2014 $ 4,000.00

S纖美專業美容中心

Salão de Beleza S Beauty

13/8/2014 $ 3,000.00

研麗舍專業美容

Pretty Professional Beauty

13/8/2014 $ 5,000.00

協信物理治療及醫療美容中心

Faith Physio & Medical Beauty Centre

13/8/2014 $ 5,000.00

唯你形象設計一人有限公司

Vivitam Pro Image Design Ltd.

13/8/2014 $ 5,000.00
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

楓葉天使美甲店有限公司

Companhia de Folha de Carvalho Manicura 

Lda.

13/8/2014 $ 5,000.00 資助參加“國際美容彩妝展2014”。

Subsídio à participação na «International Beauty 

& Cosmetic Expo 2014».

Myself 13/8/2014 $ 5,000.00

貝卡茜專業美容中心

Beleza de Pui Ka Sai

13/8/2014 $ 5,000.00

李治洋行

Agência Comercial Ritchie

13/8/2014 $ 30,214.00 資助參加“Fashion Exposed”。

Subsídio à participação na «Fashion Exposed».

澳門實業床網彈簧廠

Macao Commercial and Industrial Spring 

Mattress Manufacturer

21/3/2014 $ 27,593.80 資助參加“美國國際睡眠產品展覽會”。

Subsídio à participação na «ISPA Expo 2014».

澳譽葡集團有限公司

Grupo Mactugal, Lda.

7/5/2014 $ 18,028.80 資助參加“中國特許展2014——北京站”。

Subsídio à participação na «China Franchise 

Expo 2014 — Beijing».

瑞榮裝修工程

Soi Weng Chong Sau Kong Cheng

20/6/2014 $ 5,000.00 資助參加“第六屆家居及美食博覽暨第七屆電腦

及數碼產品展”。

Subsídio à participação na «6th Food & Hou-

sehold Products Expo and 7th Computer & Di-

gital Products Expo».

世居DIY家居裝修材料中心 20/6/2014 $ 5,000.00

藝天發展（國際）貿易

Ngai Tin Development (International) Trading

18/7/2014 $ 20,000.00 “電子商務推廣鼓勵措施”。

«Iniciativa para a promoção do comércio elec-

trónico».
盛世順廣告有限公司

Agência Publicidade Sensation Lda.

21/5/2014 $ 13,860.00

伊奧體育用品有限公司

Companhia de Artigos Desportivos E.O. Lda.

21/5/2014 $ 13,860.00

展鴻（國際）貿易行

Agência Comercial (Internacional) Chin 

Hung

22/10/2014 $ 20,000.00

藝天企業香海岸香薰家族

Ngaitin Enterprise-Chelsea

26/11/2014 $ 17,956.80

思濠國際有限公司

Companhia Signal de Internacional Limitada

26/11/2014 $ 19,500.00

衣色設計有限公司

Design Esta-La Moda, Lda.

28/11/2014 $ 2,300.00

好美旅行社有限公司

Agência de Viagens e Turismo Hou Mei, Lda.

3/9/2014 $ 13,860.00

進補堂蟲草燕窩專門店

Chon Pou Tong Cordyceps Bird’s Nest Spe-

cialty Store

3/9/2014 $ 13,860.00

花萃行

Agência Comercial Flower Best

3/9/2014 $ 20,000.00

宇上品貿易有限公司

Agência Comercial Ushopin Lda.

28/11/2014 $ 3,407.70



4718 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 12 期 —— 2015 年 3 月 25 日

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

媒體網絡有限公司

Media Network Solutions Ltd.

20/6/2014 $ 5,000.00 資助參加“澳門通訊展2014”。

Subsídio à participação na «2014 Macau Com-

munic Expo».
MCU微晶片控制工程

MCU Engineering

20/6/2014 $ 5,000.00

皇婷化粧批發社有限公司

Cocz-Produtos Cosméticos, Lda.

11/7/2014 $ 4,000.00 資助參加“第二屆港澳優質生活展”。

Subsídio à participação na «Hong Kong — Macau 

Quality Lifestyle Fair 2014».

EPLD顧問有限公司

EPLD Consultadoria Lda.

13/8/2014 $ 5,000.00 資助參加“澳門葡萄酒美食節2014”。

Subsídio à participação na «Macau Wine & 

Dine Festival 2014».

龍園地毡

Tapete Long Un

13/8/2014 $ 5,000.00 資助參加“2014國際家居展”。

Subsídio à participação na «2014 International 

Home Expo».
活力旅行社有限公司

Energy Travel Agency Limited

13/8/2014 $ 4,000.00 

德利貨運貿易

Agência Comercial Tak Lee Fo Van

13/8/2014 $ 4,000.00 

615 Concepts有限公司

615 Concepts Companhia Lda.

13/8/2014 $ 5,000.00 

天泰貿易有限公司

Devarana Trading Limited

13/8/2014 $ 5,000.00 

高域建材有限公司

Decorv Materiais de Construção Lda.

13/8/2014 $ 5,000.00 

名家家居建材有限公司

Companhia de Materiais de Construção 

Domésticos Meng Ka, Lda.

13/8/2014 $ 5,000.00 

藝之寶傢俬

Ngai Chi Pou Mobílias

13/8/2014 $ 5,000.00 

瑞榮裝修工程

Soi Weng Chong Sau Kong Cheng

13/8/2014 $ 5,000.00 

偉源興運輸貿易行

Comércio de Transporte Wai Un Heng

13/8/2014 $ 5,000.00 

雅豐建築材料有限公司

Nga Fung Building Materials Company Ltd.

13/8/2014 $ 5,000.00 

創維3店電業行

Agência Comercial Skyworth 3

13/8/2014 $ 4,000.00 

百利行 13/8/2014 $ 5,000.00 

世居DIY家居裝修材料中心 13/8/2014 $ 5,000.00 

捷通數碼系統工程有限公司

Tsit Tung Digital System and Engineering 

Company Ltd.

13/8/2014 $ 5,000.00 
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

世茂亞洲集團有限公司

Companhia de World Prestige Asia Grupo 

Lda.

3/9/2014 $ 4,000.00 資助參加“第七屆澳門國際房地產交易會”。

Subsídio à participação na «The 7th Macau In-

ternational Real Estate Fair».

澳門節慶盛事報業有限公司

Festival & Event Macau Newspapers Co. 

Ltd.

3/9/2014 $ 5,000.00 

鴻達工程有限公司

Sociedade de Engenharia Hung Tat Lda.

3/9/2014 $ 5,000.00 

濠江春

Estabelecimento de Comidas Hou Kong 

Chon

3/9/2014 $ 4,000.00 資助參加“國際美食博覽2014（國慶）”。

Subsídio à participação na «International Food 

Expo 2014 (National Day)».

奔達貿易公司

Bun Tat Trade Co.

3/9/2014 $ 2,785.10 

U-Trust 3/9/2014 $ 3,094.50 

澳門百樂有限公司

Macau Baile Ltd.

3/9/2014 $ 2,785.10 

稻庭養助

Inaniwa Yosuke

3/9/2014 $ 2,785.10 

達安中藥房

Tat On

3/9/2014 $ 5,000.00 

鑫浩企業有限公司

Brilliance Enterprises Ltd.

3/9/2014 $ 5,000.00 

奧納貿易有限公司

Ola Trading Co. Ltd.

3/9/2014 $ 5,000.00 

領域工程一人有限公司

Citylink Engineering Ltd.

23/7/2014 $ 8,252.00 資助參加“2014亞太文化創意博覽會”。

Subsídio à participação na «2014 Asia-Pacific 

Cultural & Creative Exhibition».
嘉韻琴行

Ka Wan Piano Company

23/7/2014 $ 8,252.00 

F16設計工作室

F16 Design Workshop

23/7/2014 $ 8,612.00 

創門3D動畫世界

Chinmin 3D Creation

23/7/2014 $ 10,016.00 

媽閣食品生產貿易加工廠

Fábrica de Produção de Alimentos Barra

3/4/2014 $ 25,235.00 資助參加“亞洲食品及酒店用品展2014”。

Subsídio à participação na «Food & Hotel Asia 

2014».

南泰貿易行

Nan Tai Trading

11/7/2014 $ 4,827.50 資助參加“2014年閩台（泉州）食品交易會”。 

Subsídio à participação na «2014 Fujian — 

Taiwan (Quanzhou) Food Fair».

女仕豪洋行

Lexx Moda UK

3/9/2014 $ 24,321.60 資助參加“香港時尚匯集”。

Subsíd io à pa r t ic ipação na «Hong Kong 

Fashion Access».
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聲宇貿易有限公司

Companhia Seng U Comercio Lda.

12/11/2014 $ 15,573.60 資助參加“澳門國際賽車文化展覽會”。

Subsídio à participação na «2014 Macau Inter-

national Racing Car Culture Expo».
偉業達貿易有限公司

Wai Yip Tat Trading Co. Ltd.

12/11/2014 $ 16,650.00 

超然酒業有限公司

Companhia de Vinho Excelente Lda.

25/6/2014 $ 7,800.00 資助參加“第三屆深港澳國際名酒展”。

Subsídio à participação na «3rd Shenzhen, HK, 

Macau International Wine Fair».

日華實業股份有限公司

Sociedade Industrial Nikka, S.A.

11/7/2014 $ 21,836.00 資助參加“第25屆東京國際文具．紙製品展”。

Subsídio à participação na «25th International Sta-

tionery & Office Products Fair Tokyo (ISOT 

2014)».
延利伊華（澳日）股份有限公司

Sociedade Enex IWA (Macau-Japao), S.A.

11/7/2014 $ 27,133.20 

佳利發展有限公司

Fomento Industrial Kai Lei, Lda

11/7/2014 $ 10,892.00 資助參加“第14屆CBME中國孕嬰童展”。

Subsídio à participação na «14th China Chil-

dren Baby Maternity Industry Expo (CBME 

China)».

嘉欣安泰有限公司

Ka Ian An Tai Companhia Lda.

23/7/2014 $ 17,103.20 資助參加“日本東京國際時裝展”。

Subsídio à participação na «JFW International 

Fashion Fair».

天龍貿易行

Tin Long Trading

3/9/2014 $ 29,832.80 資助參加“香港餐飲展2014”。

Subsídio à participação na «Restaurant & Bar 

Hong Kong 2014».

百利成漫畫天地

Centro Revista Pak Lei Seng

17/9/2014 $ 15,126.00 資助參加“2014光州ACE Fair”。

Subsídio à participação na «Asia Content & 

Entertainment Fair in Gwangju».
2K文化製作 17/9/2014 $ 7,200.00

新皇冠動漫基地

New Crown Comic Zone

17/9/2014 $ 10,326.00

御貓品 17/9/2014 $ 7,200.00

澳廈貿易

MX Trading

3/9/2014 $ 34,724.90 資助參加“2014年科隆國際少兒用品展”。

Subsídio à part ic ipação na «Kind+Jugend 

2014».

軾媒體有限公司

Zix Media Lda.

16/10/2014 $ 13,839.60 資助參加“上海國際零售設備與科技展覽會”。

Subsídio à participação na «Equipmag Retail 

Expo China».

顯進多媒體廣告有限公司

S.O. Works Empresa de Publicidade e Mul-

timédia, Lda.

28/10/2014 $ 5,000.00 資助參加“第一屆創意文化遊樂展”。

Subsídio à participação na «Creative Play-

ground».

健康文房文儀及辦公室用品有限公司

Companhia de Equipamentos e Artigos de 

Escritório Kin Hong Man Fong Lda.

28/10/2014 $ 3,000.00

天翺投資有限公司

Tio Investimento Lda.

28/10/2014 $ 4,800.00
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童謠國際嬰童用品有限公司

Nursery Rhymes International Baby Pro-

ducts Co, Ltd.

28/10/2014 $ 4,800.00 資助參加“第一屆創意文化遊樂展”。

Subsídio à participação na «Creative Play-

ground».

盛栢展覽有限公司

Companhia de Exposição Simpecc Lda.

28/10/2014 $ 5,000.00

長暉國際投資貿易有限公司

P&E International Investment & Trade Co. 

Ltd.

28/10/2014 $ 4,800.00

進栢木業及製作有限公司

Jpec Timber and Production Co. Ltd.

28/10/2014 $ 4,800.00

盛世順廣告有限公司

Agência Publicidade Sensation Lda.

28/10/2014 $ 4,200.00

日恆電器

Iat Hang Electric Applicance

28/10/2014 $ 4,000.00

駿濠樂器貿易

Chun Ho Comércio de Instrumentos Musi-

cais

28/10/2014 $ 4,800.00

澳門節慶盛事報業有限公司

Festival & Event Macau Newspapers Co. 

Ltd.

28/10/2014 $ 4,000.00

信置中華集團有限公司

Xin Zhi Chung Va Grupo Lda.

28/10/2014 $ 4,800.00

好傳媒製作有限公司

Good Media Production Co, Ltd.

28/10/2014 $ 4,800.00

傳力廣告制作有限公司

Tronic Publicidade e Produção Companhia 

Lda.

28/10/2014 $ 5,000.00

力高美會展及公關有限公司

Dekomac Event & Public Relation Co, Ltd.

28/10/2014 $ 4,800.00

漢彩廣告企劃設計有限公司

Hon Color Advertising, Planning & Design 

Ltd.

28/10/2014 $ 4,800.00

專業回憶工作室

Memories Studio Photography

28/10/2014 $ 4,800.00

山明文化旅遊產品開發有限公司

Companhia de Desenvolvimento de Produ-

to Cultural e Turístico San Meng Lda.

28/10/2014 $ 4,800.00

健成行

Agência Comercial Imp. Exp.Kin Seng

22/10/2014 $ 14,294.30 資助參加“亞洲嬰兒及育嬰用品展”。

Subsídio à participação na «Mega Show Part 

1 (Asian Baby and Nursery World Show) in 

Hong Kong».
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佳利發展有限公司

Fomento Industrial Kai Lei, Lda

05/11/2014 $ 25,847.10 資助參加“亞太區美容展”。

Subsídio à participação na «Cosmoprof Asia».

樺鋒汽車服務中心

Rev Auto Centro de Serviço

12/11/2014 $ 33,279.70 資助參加“C T E 2014澳門國際汽車改裝展覽

會”。

Subsídio à participação na «CTE 2014 Macau 

International Car Tuning Expo».
恆輝節能工程有限公司 12/11/2014 $ 16,246.10

澳門鴻有限公司

Macau Tinto Lda.

12/11/2014 $ 9,283.50 資助參加“澳門娛樂展”。

Subsídio à participação na «Macau Gaming 

Show».
文瑞工程服務有限公司

Companhia de Engenharia e Serviço Main 

Ser Lda.

12/11/2014 $ 9,283.50

CMC（國際）貿易工程有限公司

Companhia Comercial Engenharia (Inter-

nacional) CMC Lda.

12/11/2014 $ 28,925.30

賓利國際貿易有限公司

Sociedade Comercial Internacional Banny 

Companhia Lda.

12/11/2014 $ 33,783.50

JOL澳門有限公司

JOL Macau Ltd.

12/11/2014 $ 10,080.00

匠心網絡印刷廠有限公司

Unique Network Printing Factory Ltd.

11/7/2014 $ 13,956.20 資助參加“新加坡禮品與贈品展2014”。

Subsídio à participação na «Singapore Gifts & 

Premiums Fair 2014».
嘉明貿易行

Ka Ming Trading

11/7/2014 $ 13,956.20

志發新一代床上用品百貨 28/11/2014 $ 5,000.00 資助參加“第七屆聖誕繽紛購物節”。

Subsídio à participação na «7th X’mas Shop-

ping Festival».
RR電腦有限公司

Companhia de Computador RR Lda.

28/11/2014 $ 4,000.00

SP Entertainment 28/11/2014 $ 5,000.00

大玩町

DWD

28/11/2014 $ 4,000.00

生活好伙伴有限公司

Companhia Bom Companheiro de Vida, Lda.

28/11/2014 $ 5,000.00

Party & Cakes X’Press 28/11/2014 $ 5,000.00 資助參加“第三屆冬季亞洲美食展及數碼家電家

居用品展”。

Subsídio à participação na «Asia Food Expo 

(Winner) 2014 & Home Delights Expo».
新鴻泰貿易有限公司

Agência Comercial NHT Lda.

28/11/2014 $ 3,000.00

佳利發展有限公司

Fomento Industrial Kai Lei, Lda

28/11/2014 $ 4,000.00

Visão Global, Lda. 10/12/2014 $ 5,000.00 資助參加“第二屆澳門綠色生活展”。

Subsídio à participação na «Green Living 

Exhibition».
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自在坊

Athena Garden

10/12/2014 $ 5,000.00 資助參加“第二屆澳門綠色生活展”。

Subsídio à participação na «Green Living 

Exhibition».
依時達

Easyrich Trading & Transportation

10/12/2014 $ 4,000.00

2K文化製作 10/12/2014 $ 4,000.00

偉明行

Wai Meng Hong

10/12/2014 $ 4,000.00

生命樹養生保健一人有限公司

Preservação da Saúde Árvore da Vida, So-

ciedade Unipessoal Lda.

10/12/2014 $ 4,000.00

皇婷化粧批發社有限公司

Cocz-Produtos Cosméticos, Lda.

10/12/2014 $ 4,000.00

駿毅行

Agência Comercial Join

10/12/2014 $ 5,000.00

結緣有限公司

Jie Yuan Lda.

10/12/2014 $ 4,000.00

皇河投資集團有限公司

Companhia de Investimento Rio de Rei 

Grupo Lda.

10/12/2014 $ 4,000.00

恆發國際

Hang Fat International

10/12/2014 $ 4,000.00

開心特賣場

Quinquilharia Hoi Sam

10/12/2014 $ 4,000.00

第一商務顧問有限公司

Numero 1 Consultoria Comercial Limitada

10/12/2014 $ 4,000.00

Advivda Trading 10/12/2014 $ 4,000.00

MJC皮藝創作

MJC Leather Creation

10/12/2014 $ 5,000.00

高盈貿易

Growing Trading

10/12/2014 $ 5,000.00

好環境環保產品廠

Fábrica de Produtos Ambientais Ecorite

10/12/2014 $ 5,000.00

大興糧油食品有限公司

Tai Heng Foods Co. Ltd.

16/10/2014 $ 4,000.00 資助參加“國際食品及時尚家品展2014”。

Subsídio à participação na «International Food 

and Housewares Fair 2014».
新鴻泰貿易有限公司

Agência Comercial NHT Lda.

16/10/2014 $ 4,000.00

藝音表演製作有限公司

Espectáculo & Produção Imix Lda.

16/10/2014 $ 3,094.50

時魄投資發展有限公司

Spek Development and Investment Co. Ltd.

16/10/2014 $ 5,000.00
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金泉工程有限公司

Companhia de Engenharia Kam Chun Lda.

16/10/2014 $ 5,000.00 資助參加“國際食品及時尚家品展2014”。

Subsídio à participação na «International Food 

and Housewares Fair 2014».
荔枝園美食貿易有限公司

Agência Comercial de Produtos Alimentares 

Jardins Lychee Lda.

16/10/2014 $ 5,000.00

盈喜澳門一人有限公司

Like Macau Sociedade Unipessoal Lda.

16/10/2014 $ 5,000.00

新潮眼鏡

Oculista San Chio

16/10/2014 $ 5,000.00

CMC（國際）貿易工程有限公司

Companhia Comercial Engenharia (Inter-

nacional) CMC Lda.

12/5/2014 $ 23,421.00 資助參加“2014亞洲國際博彩娛樂展會”。

Subsídio à participação na «G2E Asia 2014».

童畫王國攝影有限公司

Companhia de Fotografar Kids Kingdom 

Lda.

25/6/2014 $ 11,616.00 資助參加“第26屆中國．上海國際婚紗攝影器材

展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展

覽會”。

Subsídio à participação na «The 26th China 

Wedding Expo 2014».

聖諾盟健康家居用品澳門有限公司

Sociedade de Artigos de Saúde para Habi-

tação Seng Nok Mang (Macau), Lda.

3/9/2014 $ 2,475.60 資助參加“2014（秋）香港潮流購物展”。

Subsídio à participação na «Hong Kong Trendy 

Buying Expo 2014».

童畫王國禮服有限公司

Kids Kingdom Dress Company Ltd.

3/9/2014 $ 5,000.00

酷陽電腦

SP Computer

3/9/2014 $ 2,785.10

凱安貿易一人有限公司

Crayon Comercial Sociedade Unipessoal Lda.

3/9/2014 $ 14,120.60 資助參加“2014泰國曼谷國際辦公室耗材展”。

Subsídio à participação na «RechargExpo 

Thailand 2014».

實力堡澳門出入口貿易行

Setubal Agência Comercial Importação e 

Exportação

17/9/2014 $ 5,000.00 資助參加“樂活（珠海）展覽會”。

Subsídio à participação na «iLohas (Zhuhai) 

Expo».

日光低碳照明科研發展有限公司

Sun Light Low Carbon Illumination Tech-

nology Limited

22/10/2014 $ 34,776.70 資助參加“香港國際秋季燈飾展”。

Subsídio à participação na «Hong Kong Inter-

national Lighting Fair (Autumn Edition)».

澳氹傳統（香記肉乾） 12/11/2014 $ 4,320.00 資助參加“2014中國食品博覽會”。

Subsídio à participação na «2014 China Food 

Expo».

寶華行

Pou Va Hong

10/12/2014 $ 5,000.00 資助參加“2014冬季美食購物節”。

Subsídio à participação na «2014 Winter Food 

Shopping Expo».
百合貿易行 10/12/2014 $ 5,000.00

媽閣食品生產貿易加工廠

Fábrica de Produção de Alimentos Barra

10/12/2014 $ 4,000.00 資助參加“第七屆澳門國際動漫節”。

Subsídio à participação na «7th Macao Interna-

tional Animation & Comic Expo».
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唐藝館

Tang Antique House

10/12/2014 $ 5,000.00 資助參加“第七屆澳門國際動漫節”。

Subsídio à participação na «7th Macao Interna-

tional Animation & Comic Expo».
全記舊書雜架 10/12/2014 $ 5,000.00

御貓品 10/12/2014 $ 4,000.00

金橋國際貿易行

Kam Kao International Trading

10/12/2014 $ 5,000.00

東京都

Tung Keng Tou Mono Shop

10/12/2014 $ 5,000.00

機鋪遊戲機專門店 10/12/2014 $ 5,000.00

力成國際眼鏡有限公司

Let’s Sing Óculos Internacional Lda.

17/12/2014 $ 5,000.00 資助參加“亞太區特色食品購物折2014”。

Subsídio à participação na «Asia Pacific Food 

& Shopping Festival 2014».
南泰貿易行

Nan Tai Trading

17/12/2014 $ 4,000.00

捷達鞋廠

Fábrica de Calçados Chit Tat

17/12/2014 $ 5,000.00

澳門利華貿易行

Agência Comercial Lei Va Macau

17/12/2014 $ 4,000.00

澳門思毅貿易有限公司

Companhia de Comercio Si Ngai, Lda.

17/12/2014 $ 5,000.00

QQ美食世界有限公司

QQ Food World Limited

17/12/2014 $ 4,000.00

嘉俊貿易（澳門）有限公司

Companhia de Comércio Jia Jun (Macau), Lda

17/12/2014 $ 5,000.00

大師級玩具禮品店

Master Club Toy & Gift Shop

17/12/2014 $ 5,000.00 資助參加“國際玩具遊戲博覽2014”。

Subsídio à participação na «International Toy 

& Game Exhibition 2014».
澳門漫畫從業員協會

Macau Comickers Association

17/12/2014 $ 5,000.00

詠濠玩具 17/12/2014 $ 5,000.00

S纖美專業美容中心

Salão de Beleza S Beauty

11/7/2014 $ 4,000.00 資助參加“澳門樂活展2014”。

Subsídio à partic ipação na «Macau Lohas 

Expo 2014».
研麗舍專業美容

Pretty Professional Beauty

11/7/2014 $ 5,000.00

健恩醫療顧問服務 11/7/2014 $ 5,000.00

新成峰

San Seng Fung

16/10/2014 $ 5,196.00 資助參加“ 2 0 14中國杭州文化創意產業博覽

會”。

Subsídio à participação na «2014 China Hangzhou 

Cultural & Creative Industry Expo».
真銘國際有限公司

Charming International Co. Ltd.

16/10/2014 $ 10,074.70

Enjoying Art 16/10/2014 $ 8,796.00

中國澳門廣告展覽有限公司

China-Macao Resources Advertising & 

Exhibition Co, Ltd.

16/10/2014 $ 8,796.00
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David’s Marketing Communications Ltd. 16/10/2014 $ 11,353.30 資助參加“ 2 0 14中國杭州文化創意產業博覽

會”。

Subsídio à participação na «2014 China Hangzhou 

Cultural & Creative Industry Expo».

新成峰

San Seng Fung

05/11/2014 $ 2,580.00 資助參加“第七屆海峽兩岸（廈門）文化產業博

覽交易會”。

Subsídio à participação na «The 7th Cross Strait 

(Xiamen) Cultural Industries Fair».
澳門佳作有限公司

Criações de Macau Lda.

05/11/2014 $ 2,400.00

梳打熊貓產品設計

Soda Panda Product Design

05/11/2014 $ 2,400.00

上品設計有限公司

Folio Estúdio Design Lda.

05/11/2014 $ 1,182.00

無雙禮品及獎品有限公司

Unique Gift & Premium Co. Ltd.

05/11/2014 $ 1,182.00

不倒翁樂園

Tumbler Ville

05/11/2014 $ 3,582.00

神瞳創意工作室 05/11/2014 $ 3,582.00

手作瘋手作材料雜貨鋪

Crazycraft Handmade Macau

05/11/2014 $ 2,400.00

陸倩形

Lok Sin Ieng

16/10/2014 $ 10,000.00 獎學金（旅遊學院）。

Prémios Académicos — IFT.

何嘉誼

Ho Ka I

16/10/2014 $ 10,000.00 

澳門廠商聯合會

Associação Industrial de Macau

24/4/2014 $ 1,245,793.91 

 

資助澳門付貨人協會、澳門廠商聯合會、澳門出

入口商會及澳門紡織商會於“第十九屆澳門國際

貿易投資展覽會”設置「澳門製造 澳門創意」

展館之費用。

Subsídio dos custos para a instalação do Pa-

vilhão MinM na 19.ª Feira Internacional de 

Macau (MIF) aos à Associação dos Fretadores 

de Macau, Associação Industrial de Macau, 

Associação dos Exportadores e Importadores 

de Macau e Associação de Comerciantes Têx-

til de Macau.

澳門銀行公會

Associação de Bancos de Macau

19/6/2014 $ 42,848.86 資助於“第十九屆澳門國際貿易投資展覽會”期

間舉辦「金融產品介紹及研討會」之費用。

Subsídio dos custos para a realização do Semi-

nário sobre os Produtos e Serviços Financeiros 

durante a 19.ª Feira Internacional de Macau 

(MIF).

二零一五年三月十日於澳門貿易投資促進局

主席 張祖榮

（是項刊登費用為 $28,907.00）

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 10 de Março de 2015.

O Presidente do Instituto, Cheong Chou Weng.

(Custo desta publicação $ 28 907,00)
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Aviso

 Relativamente à lista de apoios financeiros concedidos pelo 
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau 
(IPIM) nos 2.º e 3.º trimestres do ano 2014, publicada no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 33, 
de 13 de Agosto de 2014, e n.º 48, de 26 Novembro de 2014, II 
Série, o IPIM vem cancelar a concessão do subsídio às seguin-
tes empresas devido à sua falta de encerramento de contas das 
respectivas despesas no ano económico de 2014:

通 告

本局於二零一四年八月十三日第三十三期及二零一四年十一

月二十六日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組內刊登了

二零一四年第二季度及第三季度獲資助的名單，因以下企業未

能於二零一四財政年度決算，現取消該年度的相關資助，名單如

下：

受資助實體

Entidades beneficiárias

取消撥給之金額

Montantes atribuídos

2K文化製作 $ 5,000.00 

日恆電器

Iat Hang Electric Applicance 

$ 5,000.00 

總額

Total

$ 10,000.00 

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 10 de Março de 2015.

O Presidente do Instituto, Cheong Chou Weng.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Lista

Faz-se pública, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, a lista classificativa 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de adjunto-
-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico 
do pessoal provido no regime do contrato além do quadro do 
Gabinete para os Recursos Humanos, cujo anúncio de abertu-
ra foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 2014:

Candidato aprovado: valores

Lou Sao Fun ........................................................................ 78,75

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

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

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

二零一五年三月十日於澳門貿易投資促進局

主席 張祖榮

（是項刊登費用為 $1,126.00）

人 力 資 源 辦 公 室

名 單

人力資源辦公室通過以審查文件方式，為以編制外合同制度

任用的人員進行填補技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員

一缺的限制性晉級普通開考公告已於二零一四年十二月二十六

日在《澳門特別行政區公報》第五十二期第二組內公佈，現根據

八月八日第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第二十七條第五款規定，公佈最後成績名單：

合格應考人： 分

勞秀歡 ............................................................................. 78.75

按照上述行政法規第二十八條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年三月九日經濟財政司司長批示認可）
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二零一五年三月十二日於人力資源辦公室

典試委員會：

主席：人力資源辦公室一等技術員 Souza Adelino 

 Augusto de

委員：人力資源辦公室一等技術員 陳毅豐

   財政局特級技術輔導員 李淑雯

（是項刊登費用為 $1,634.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員高級技術員職

程第一職階顧問高級技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一五年

一月十四日第二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查

文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核

成績如下：

合格准考人： 分

高燦明 ............................................................................. 82.83

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一五年三月十六日批示確認）

二零一五年三月十二日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 黃寶儀

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 謝韻儀

 退休基金會顧問高級技術員 蘇熾明

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員技術輔導員職

程第一職階特級技術輔導員七缺，經於二零一五年一月二十八日

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 12 de Março de 
2015.

O Júri:

Presidente: Souza Adelino Augusto de, técnico de 1.ª classe 
do Gabinete para os Recursos Humanos. 

Vogais: Chan Ngai Fong, técnico de 1.ª classe do Gabinete 
para os Recursos Humanos; e

Lee Sok Man, adjunto-técnico especialista da Direcção dos 
Serviços de Finanças.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de informática, 
da carreira de técnico superior, em regime de contrato além 
do quadro da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 14 
de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Kou Chan Meng ..................................................................82,83

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

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

Segurança, de 16 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Março de 2015.

O Júri:

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

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

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

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental e condicionado, para o preenchimento de sete 
lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira 
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第四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限

制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 馮詠詩 ........................................................................ 83.61

2.º 劉小慧 ........................................................................ 83.22

3.º 李妙嫻 ........................................................................ 83.11

4.º 王敏芝 ........................................................................ 82.89

5.º 黃綺珊 ........................................................................ 82.67

6.º 黃深來 ........................................................................ 82.39

7.º 林娉娉 ........................................................................ 82.22

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一五年三月十六日批示確認）

二零一五年三月十二日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局特級技術輔導員 姚江東

委員：澳門保安部隊事務局特級技術輔導員 馮智傑

 司法警察局特級技術輔導員 李淑明

（是項刊登費用為 $2,855.00）

公  告

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員翻譯員職程第

一職階主任翻譯員一缺，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，以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三

款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務局

大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年三月十二日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 高志輝

de adjunto-técnico, em regime de contrato além do quadro 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 28 de Ja-
neiro de 2015: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Fung Wing Sze ...............................................................83,61

2.º Lao Sio Wai ....................................................................83,22

3.º Lei Miu Han ...................................................................83,11

4.º Wong Man Chi ...............................................................82,89

5.º Vong I San ......................................................................82,67

6.º Wong Sam Loi ...............................................................82,39

7.º Lam Peng Peng ..............................................................82,22

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 para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 16 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Io Kong Tong, adjunto-técnico especialista da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Fong Chi Kit, adjunto-técnico especialista da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

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

(Custo desta publicação $ 2 855,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no 
átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, a lista provisória do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, da carreira 
de intérprete-tradutor, em regime de contrato além do quadro 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Fe-
vereiro de 2015. 

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

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Kou Chi Fai, técnico superior assessor da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.
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委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 謝韻儀

	 民政總署顧問高級技術員	 關施苑

（是項刊登費用為 $1,155.00）

第4/2015/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

安部隊事務局為治安警察局取得膳食供應進行公開招標。

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二十八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

$36,000.00（澳門幣叁萬陸仟元整）之證明文件，而該擔保須以

現金、抬頭人為「澳門保安部隊事務局」的本票或銀行擔保之方

式遞交，倘以現金或本票方式，則應遞交至澳門保安部隊事務局

行政管理廳出納；倘以銀行擔保遞交，該擔保不得附條件或受終

止性期限約束。

開標日期為二零一五年四月二十九日上午十時，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。

二零一五年三月十六日於澳門保安部隊事務局

代局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,937.00）

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

Albertina Maria Jorge, técnica superior assessora do Institu-
to para os Assuntos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

Concurso Público n.º 4/2015/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 «Serviço de 
fornecimento de refeições».

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 28 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 $ 36 000,00 
(trinta e seis mil patacas) prestada em numerário, ordem de 
caixa (em nome da DSFSM), ou por garantia bancária. Caso a 
referida caução seja prestada em numerário ou ordem de caixa, 
deverá ser entregue à Tesouraria do Departamento de Admi-
nistração da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau. Caso seja prestada em garantia bancária, esta não 
pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 29 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 16 de Março de 2015.

A Directora, substituta, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)
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治  安  警  察  局

通  告

批示：7/CPSP/2015P

本人行使於二零一五年二月十三日《澳門特別行政區公報》

第六期第二組副刊公佈之二月四日第32/2015號保安司司長批示

中第四款賦予之權限，轉授：

一. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予治安警察局副局長，

副警務總監編號128861，黎錦權及代副局長，警務總長編號

158840，吳王碧瑤，該等權限記載於所述批示第一、（一）（1），

一、（一）（5），一、（一）（6），一、（二）（1），一、（二）（3），

一、（三）（2），一、（三）（5）及二、（一）款，計有：

一、（一）（1） 簽署任用書；

一、（一）（5） 批准特別假期或在放棄特別假期時發給有關

補償、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；

一、（一）（6） 簽署計算及結算治安警察局人員服務時間的

文件，並將有關文件送交澳門保安部隊事務局。

一、（二）（1）批准治安警察局人員及其家屬前往衛生局範

圍內運作的健康檢查委員會作檢查；

一、（二）（3）批准治安警察局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；

一、（三）（2）批准提供與治安警察局存檔文件有關的資

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；

一、（三）（5）按照內部運作資金限制，批准取得資產及勞

務；

二、（一）作出第6/2004號法律第八條，第十一條第一款及第

十二條第二款所指之行為，但非中國公民則除外；

二. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予資源管理廳代廳長，

副警務總長編號143880，李璧瑩，該等權限記載於所述批示第

一、（一）（5），一、（一）（6），一、（二）（1），一、（三）（2）及

一、（三）（5）款，計有：

一、（一）（5）批准特別假期或在放棄特別假期時發給有關

補償、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；

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Despacho: 7/CPSP/2015P

No uso da competência conferida pelo n.º 4 do Despacho 
para a Segurança n.º 32/2015, de 4 de Fevereiro, publicado 
no Suplemento do Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 6, II Série, de 13 de Fevereiro de 2015, 
subdelego: 

1. No segundo-comandante, superintendente n.º 128 861, Lai 
Kam Kun e na segunda-comandante, substituta, intendente 
n.º 158 840, Ung Vong Pek Io, do Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública as competências que me foram subdelegadas, e a 
que se referem os n.os 1. 1) (1), 1. 1) (5), 1. 1) (6), 1. 2) (1), 1. 2) (3), 
1. 3) (2), 1. 3) (5) e 2. 1) do referido despacho, designadamente:

1. 1) (1) Assinar os diplomas de provimento;

1. 1) (5) Conceder licença especial, ou atribuir a compensa-
ção prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de 
curta duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias, 
por motivos pessoais ou por conveniência de serviço;

1. 1) (6) Assinar documentos comprovativos de contagem e 
liquidação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores 
do CPSP, remetendo à DSFSM a respectiva documentação;

1. 2) (1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do 
CPSP e dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam 
no âmbito dos Serviços de Saúde;

1. 2) (3) Autorizar a participação de trabalhadores do CPSP 
em congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activi-
dades semelhantes, quando realizados na Região Administra-
tiva Especial de Macau ou quando realizados no exterior, nas 
condições referidas na alínea anterior;

1. 3) (2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de 
certidões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão 
dos excepcionados por lei;

1. 3) (5) Autorizar a aquisição de bens e serviços de acordo 
com os limites do fundo de maneio interno;

2. 1) A prática dos actos previstos nos artigos 8.º, 11.º, n.º 1, e 
12.º, n.º 2, da Lei n.º 6/2004, excepto para nacionais não chine-
ses.

2. Na chefe, substituta, do Departamento de Gestão de Re-
cursos, subintendente n.º 143 880, Lei Pek Ieng, as competên-
cias que me foram subdelegadas, e a que se referem os n.os 1. 1) 
(5), 1. 1) (6), 1. 2) (1), 1. 3) (2) e 1. 3) (5) do referido despacho, 
designadamente:

1. 1) (5) Conceder licença especial, ou atribuir a compensa-
ção prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de 
curta duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias, 
por motivos pessoais ou por conveniência de serviço;
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一、（一）（6）簽署計算及結算治安警察局人員服務時間的

文件，並將有關文件送交澳門保安部隊事務局。

一、（二）（1）批准治安警察局人員及其家屬前往衛生局範

圍內運作的健康檢查委員會作檢查；

一、（三）（2）批准提供與治安警察局存檔文件有關的資

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；

一、（三）（5）按照內部運作資金限制，批准取得資產及勞

務；

三. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予情報廳廳長警務總

長編號100961，黃子暉，該等權限記載於所述批示第二、（一）：

二、（一）作出第6/2004號法律第八條，第十一條第一款及第

十二條第二款所指之行為，但非中國公民則除外。

四. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予出入境事務廳代廳

長，副警務總長編號109960，伍素萍，該等權限記載於所述批示

第一、（三）（2），二、（二），二、（三），二、（四）及二、（五）款，

計有：

一、（三）（2）批准提供與治安警察局存檔文件有關的資

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；

二、（二）就一切有關非澳門特別行政區居民入境、過境及於

澳門特別行政區逗留之申請作出決定；

二、（三）就有關來自中國內地之中國居民的居留許可之續

期申請作出決定；

二、（四）就有關居留許可之續期申請作出決定；

二、（五）基於獲批准居留許可之利害關係人之資料或申請

而對該等許可之廢止事宜作出決定。

五. 對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

六. 各獲轉授予權人自以下日期起在本轉授權範圍內所作的

行為，予以追認：

一、副局長，副警務總監編號128861，黎錦權及警

務總長編號100961，黃子暉自二零一四年十二月二十日

起予以追認；

二、代副局長，警務總長編號158840，吳王碧瑤及

副警務總長編號143880，李璧瑩自二零一五年一月一日

起予以追認；

三、副警務總長編號109960，伍素萍，自二零一五年

一月五日起予以追認。

1. 1) (6) Assinar documentos comprovativos de contagem e 
liquidação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores 
do CPSP, remetendo à DSFSM a respectiva documentação;

1. 2) (1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do 
CPSP e dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam 
no âmbito dos Serviços de Saúde;

1. 3) (2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de 
certidões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão 
dos excepcionados por lei;

1. 3) (5) Autorizar a aquisição de bens e serviços de acordo 
com os limites do fundo de maneio interno.

3. No chefe do Departamento de Informações, intenden-
te n.º 100 961, Wong Chi Fai, a competência que me foi subde-
legada e a que se refere a alínea 1) do n.º 2:

2. 1) A prática dos actos previstos nos artigos 8.º, 11.º, n.º 1, e 
12.º, n.º 2, da Lei n.º 6/2004, excepto para nacionais nao chine-
ses.

4. Na chefe, substituta, do Serviço de Migração, subinten-
dente n.º 109 960, Ng Sou Peng, as competências que me foram 
subdelegadas e a que se referem os n.os 1. 3) (2), 2. 2), 2. 3), 2. 4) 
e 2. 5), do referido despacho, designadamente:

1. 3) (2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de 
certidões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão 
dos excepcionados por lei;

2. 2) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, tran-
sito e permanência de não-residentes na RAEM;

2. 3) Decidir sobre os pedidos de renovação da autorização 
de residência dos chineses provenientes da China continental;

2. 4) Decidir sobre todos os pedidos de renovação de autori-
zação de residência;

2. 5) Decidir sobre a revogação da autorização de residência 
quando esta resulte de informação ou pedido do respectivo in-
teressado.

5. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

6. São ratificados os actos praticados pelos subdelegados, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, nas respec-
tivas datas que em seguida são referidas:

1. Segundo-comandante, superintendente n.º 128 861, 
Lai Kam Kun e intendente n.º 100 961, Wong Chi Fai, des-
de 20 de Dezembro de 2014;

2. Segunda-comandante, substituta, intendente n.º 158 840, 
Ung Vong Pek Io e subintendente n.º 143 880, Lei Pek 
Ieng, desde 1 de Janeiro de 2015;

3. Subintendente n.º 109 960, Ng Sou Peng, desde 5 de 
Janeiro de 2015.
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七. 在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

八. 廢止公佈於二零一四年三月十二日第十一期《澳門特別

行政區公報》第二組之二月二十六日第8/CPSP/2014P號批示。

二零一五年三月二日於治安警察局

局長 梁文昌警務總監

（是項刊登費用為 $4,828.00）

司 法 警 察 局

公 告

為填補司法警察局編制外合同任用的高級技術員職程第一

職階顧問高級技術員（行政及中英翻譯範疇）一缺，經於二零

一五年二月二十五日第八期第二組《澳門特別行政區公報》刊登

公告，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第

23/2011號行政法規第十八條第三款的規定公佈投考人臨時名

單，該名單已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八

樓人事及行政處及上載於本局網站，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

為填補司法警察局編制外合同的高級技術員職程第一職階

顧問高級技術員（文案範疇）一缺，經於二零一五年二月二十五

日第八期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件

及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規

第十八條第三款的規定公佈投考人臨時名單，該名單已張貼於澳

門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及上載

於本局網站，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年三月十八日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,605.00）

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

8. É revogado os Despachos n.º 8/CPSP/2014P, de 26 de Feve-
reiro, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 11, II Série, de 12 de Março de 2014.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 2 de Março de 
2015. 

O Comandante, Leong Man Cheong, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 4 828,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Po-
lícia, a lista provisória do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de administração e de interpretação 
e tradução nas línguas chinesa e inglesa, em regime de contrato 
além do quadro da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 8, II Série, de 25 de Fevereiro de 2015. 

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

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Po-
lícia, a lista provisória do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de letrado, em regime de contrato 
além do quadro da Polícia Judiciária, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 8, II Série, de 25 de Fevereiro de 2015. 

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

Polícia Judiciária, aos 18 de Março de 2015.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 605,00)
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為填補司法警察局人員編制內技術員職程第一職階一等技

術員（行政範疇）一缺，經於二零一五年二月二十五日第八期第

二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件及有限制方

式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規第十八條第

三款的規定公佈投考人臨時名單，該名單已張貼於澳門友誼大

馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及上載於本局網

站，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

為填補司法警察局人員編制內技術員職程的第一職階一等

技術員（人力資源範疇）一缺，經於二零一五年二月二十五日第

八期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件及有

限制方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規第

十八條第三款的規定公佈投考人臨時名單，該名單已張貼於澳

門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及上載

於本局網站，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年三月十九日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,263.00）

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規定，現以審

查文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補司法警察局以下

空缺：

1）編制內人員：

技術員職程第一職階一等技術員（行政範疇）一缺。

2）編制外合同任用人員：

高級技術員職程第一職階顧問高級技術員（中英翻譯範疇）

一缺；

行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員兩缺。

上述開考通告張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大

樓十八樓人事及行政處，並上載於司法警察局網站及行政公職局

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Aveni-
da da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta 
Polícia, a lista provisória do candidato ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área de administração, do quadro de pessoal da Polícia 
Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 25 
de Fevereiro de 2015. 

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

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Po-
lícia, a lista provisória do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
área de recursos humanos, do quadro de pessoal da Polícia 
Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial n.º 8, 
II Série, de 25 de Fevereiro de 2015. 

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

Polícia Judiciária, aos 19 de Março de 2015.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

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

1. Para o pessoal do quadro:

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

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

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de 
interpretação e tradução nas línguas chinesa e inglesa, da car-
reira de técnico superior;

Dois lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo.

Os avisos dos concursos acima referidos encontram-se afi-
xados na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar 
do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau, bem como no website da mesma Polícia e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública. O 
prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a con-
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網站內。投考報名表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登

日緊接的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年三月十九日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,292.00）

澳 門 監 獄

通 告

按照保安司司長於二零一五年一月二十一日作出之批示，根

據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現以考核

方式進行普通對外入職開考，以填補澳門監獄人員編制內行政

技術助理員職程第一職階二等行政技術助理員（水電維修工場

範疇）一缺。（開考編號：2015/I02/PQ/ATA）

1. 開考類別、期限及有效期

1.1 本開考屬考核方式進行的普通對外入職開考；

1.2 報考期限為二十日，自本開考通告在《澳門特別行政區公

報》公佈之日緊接第一個工作日起計；

1.3 為填補開考有效期屆滿前出現的職位空缺，本開考的有

效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 准考要件

在報考期限屆滿前符合以下要件，方可准考：

2.1 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，投考

人必須是澳門特別行政區永久性居民；

2.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

2.3 具有初中畢業學歷。

3. 報考辦法、地點及報考時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的投考報

名表（格式一）（可於印務局購買或在該局網頁下載），並須連同

tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Polícia Judiciária, aos 19 de Março de 2015. 

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 21 de Janeiro de 2015, se acha aberto o con-
curso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011, para o preenchimento de um lugar de assistente 
técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão, área de oficina de 
reparação e manutenção de água e electricidade, da carreira de 
assistente técnico administrativo do quadro de pessoal do Estabe-
lecimento Prisional de Macau (Concurso n.º 2015/I02/PQ/ATA):

1. Tipo, prazo e validade

1.1 Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas;

1.2 O prazo para a apresentação de candidatura é de vinte 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM);

1.3 O presente concurso é válido durante um ano, a contar 
da data da publicação da lista classificativa final, para provimento 
de lugares que venham a vagar até ao termo da sua validade.

2. Requisitos de admissão

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo 
do prazo de candidatura, satisfaçam os seguintes requisitos:

2.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM;

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

2.3 Estejam habilitados com ensino secundário geral.

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

3.1 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 
da ficha de inscrição em concurso (modelo 1), aprovada pelo 
Despacho do Chefe de Executivo n.º 250/2011 (encontra-se à 
venda na Imprensa Oficial ou disponível no website da referida 
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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南灣

大馬路中華廣場八樓A座之澳門監獄服務諮詢中心報名；

中心的辦公時間為：

星期一至星期四上午九時至下午五時四十五分及星期五上

午九時至下午五時三十分，中午不休息。

3.2 應提交的資料：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

d）與公共部門有聯繫之投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明曾任職務、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。

上述文件a）項及b）項可由公證員、存有文件原件的部門或

澳門監獄工作人員依法認證，倘屬由澳門監獄工作人員認證的情

況，遞交時必須出示文件正本。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有3.2

中的a）、b）及d）項所指的文件，則免除提交，但須於投考報名

表上明確聲明。

4. 職務範疇及職務內容

二等行政技術助理員（水電維修工場範疇）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具有一定複雜程度的執

行性職務。

主要職務包括對在囚人重返社會而作出的勞動及職業發展

提供意見或作出報告；與社工協調，檢討或開闢有利於在囚人重

返社會的勞動及培訓；透過勞動及實踐的方式、方法，引導在囚

人建立團隊合作及紀律精神；協助管理水電維修工場，確保工場

內的各種設備及工具的操作安全；協助監督及指導水電維修工

場在囚學員學習跟進日常維修技術培訓；協助跟進日常及突發性

維修；協調工程項目等工作；協助處理部門文件及其它被指派的

行政工作。

entidade), devendo ser entregue pessoalmente, acompanhado 
das documentações abaixo indicadas, dentro do prazo fixado e 
do horário de expediente, no Centro de Atendimento e Infor-
mação do EPM, sito na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 
8.º andar «A», Macau; 

Horário de funcionamento do Centro: de segunda a quin-
ta-feira: das 9,00 às 17,45 horas; sexta-feira: das 9,00 às 17,30 
horas, sem interrupção à hora do almoço.

3.2 Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas pelo presente aviso;

c) Nota curricular assinada pelo candidato (escrita em chinês 
ou em português);

d) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
apresentar, ao mesmo tempo, o registo biográfico, emitido pelo 
respectivo Serviço, donde constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública e as avaliações do desempenho relevantes para a apre-
sentação a concurso.

Os documentos referidos na alínea a) e b) podem ser auten-
ticados, nos termos previstos na lei, por notário, por serviço 
onde o original está arquivado ou por trabalhador do EPM, 
para o último, devem exibir os originais no acto de entrega das 
fotocópias.

Para os candidatos vinculados aos serviços públicos, a apre-
sentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) e d) do 
ponto 3.2 é dispensada mediante declaração expressa na ficha 
de inscrição de que estes se encontram arquivados no respectivo 
processo individual.

4. Área e conteúdo funcional

Ao assistente técnico administrativo de 2.ª classe, área de 
oficina de reparação e manutenção de água e electricidade, 
cabe funções de natureza executiva de aplicação técnica com 
base no estabelecimento ou adaptação de métodos e processos, 
enquadrados em instruções gerais e procedimentos bem definidos, 
ou executa tarefas com certo grau de complexidade, relativas a 
uma ou mais áreas de actividade administrativa.

As funções principais incluem também a emissão de opi-
niões ou relatórios sobre o desenvolvimento do trabalho e 
formação profissional dos reclusos no que concerne à reinser-
ção social; coordenação com os técnicos sociais, na revisão 
ou criação de trabalho e formação que favorece a reinserção 
social dos reclusos; através a forma e nível de trabalho prático, 
orienta os reclusos a formar o espírito de equipa, cooperativa e 
disciplinar; prestação de apoio na gestão da oficina de repara-
ção e manutenção de água e electricidade, garantindo a segu-
rança no trabalho com a utilização dos diversos equipamentos 
e ferramentas; prestação de apoio na supervisão e instrução 
dos reclusos instruendos na aprendizagem e acompanhamento 
da formação na reparação e manutenção quotidianas; presta-
ção de apoio no acompanhamento de reparação e manutenção 
quotidianas e urgentes; coordenação e organização das obras, 
etc; prestação de apoio no tratamento de documentos e outros 
trabalhos administrativos designados. 



N.º 12 — 25-3-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4737

5. 薪俸及福利

根據第14/2009號法律附件一表二的規定，第一職階二等行

政技術助理員之薪俸點為195點，並享有公職一般制度規定的權

利及福利。

6. 甄選方法及評分制度

6.1 甄選方法的評分比例

6.1.1 知識考試（佔總成績60%）

第一階段：以不超過三小時之筆試方式進行，投考人可選擇

以中文或葡文作答（具淘汰性，佔總成績30%）；

第二階段：以不超過三小時之專門及實踐知識考試進行（具

淘汰性，佔總成績30%）；

6.1.2 專業面試（佔總成績30%）

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；

6.1.3 履歷分析（佔總成績10%）

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，審核其擔任上述職務

之能力。

6.2 在各種甄選方法中取得的成績以0分至100分表示；

6.3 每種的甄選方法均具淘汰性；

6.4 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；

6.5 缺席或放棄任何一項考試的投考人即被除名。

7. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

7.1 法律知識：

7.1.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

7.1.2 有關澳門監獄的法律：

7.1.2.1 經第12/2006號行政法規及第22/2009號行政法規修

改的第25/2000號行政法規——《澳門監獄組織架構》；

7.1.2.2 七月二十五日第40/94/M號法令——《核准剝奪自由

處分之執行制度》；

7.1.2.3 一月三十一日第8/GM/96號批示——《核准路環監

獄規章》；

5. Vencimento e regalias

De acordo com o Mapa 2 do Anexo I à Lei n.º 14/2009, o as-
sistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º escalão, vence 
pelo índice 195, e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da função pública.

6. Método de selecção e sistema de classificação

6.1 Escala de avaliação do método de selecção;

6.1.1 Prova de conhecimentos (60%);

1.ª fase: Prova escrita (30%) com duração não superior a 3 
horas, o candidato pode optar por responder à prova escrita 
em língua chinesa ou em língua portuguesa (Carácter elimina-
tório); 

2.ª fase: Provas específicas e práticas (30%) com duração não 
superior a 3 horas (Carácter eliminatório); 

6.1.2 Entrevista profissional (30%);

Determinar e avaliar elementos de natureza profissional re-
lacionados com a qualificação e a experiência profissionais dos 
candidatos face ao perfil das exigências da função;

6.1.3 Análise curricular (10%);

Examinar a preparação do candidato para o desempenho 
das funções acima referidas, ponderando a habilitação académica 
e profissional, a avaliação do desempenho, a qualificação e 
experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação 
profissional complementar.

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

6.3 Cada um dos métodos de selecção tem carácter eliminatório;

6.4 Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas 
eliminatórias ou classificação final obtenham a classificação 
inferior a 50 valores;

6.5 São excluídos, automaticamente, do concurso os candidatos 
que faltarem ou desistirem a qualquer das provas.

7. Programa

O programa abrange as seguintes matérias:

7.1 Conhecimento em legislação:

7.1.1 Lei Básica da RAEM da República Popular da China;

7.1.2 Legislações relativas ao EPM:

7.1.2.1 Regulamento Administrativo n.º 25/2000, com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 12/2006 e 
Regulamento Administrativo n.º 22/2009 — Orgânica do Esta-
belecimento Prisional de Macau;

7.1.2.2 Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho — Aprova o 
Regime de Execução das Medidas Privativas da Liberdade;

7.1.2.3 Despacho n.º 8/GM/96, de 31 de Janeiro — Aprova o 
Regulamento de Estabelecimento Prisional de Coloane.
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7.1.3 澳門公職法律制度：

7.1.3.1 經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》；

7.1.3.2 第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

7.2 專業知識：

7.2.1 安裝及維修供、排水設施的相關知識；

7.2.2 安裝及維修電路和電氣設施的相關知識；

7.2.3 水電設備之維修及其相關操作技術；

7.3 公文寫作及社會時事。

在知識考試筆試時，投考人除可參閱第7.1項所列的法律外，

不得參閱並無指明的資料或文件。

8. 考核日期、時間和地點

知識考試的日期、時間和地點將於公佈准考人確定名單時公

佈。

9. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

臨時名單、確定名單及成績名單以公告形式刊登在《澳門特

別行政區公報》，最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公

佈。

上述名單將於澳門南灣大馬路中華廣場八樓A座之澳門監

獄服務諮詢中心告示板張貼，並同時上載於澳門監獄網頁。

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 典試委員會的組成

主席：首席技術員（職務主管） 羅逸熙

正選委員：二等高級技術員 阮志瑛

  一等技術員 劉家祥

候補委員：二等技術員 王嘉傑

  首席技術員 林健敏

二零一五年三月十二日於澳門監獄

獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $8,191.00）

7.1.3 Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

7.1.3.1 Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

7.1.3.2 Lei n.º 14/2009 — Regime das Carreiras dos Traba-
lhadores dos Serviços Públicos.

7.2 Conhecimentos profissionais:

7.2.1 Conhecimentos sobre instalação e reparação do sistema 
de canalização de água;

7.2.2 Conhecimentos sobre instalação e reparação de circui-
tos e equipamentos eléctricos;

7.2.3 Reparação dos sistemas de água/electricidade e as res-
pectivas técnicas de operação.

7.3 Redacção de documentos oficiais e actualidades.

Aos candidatos é permitida a consulta das legislações referidas 
na alínea 7.1 no decurso da prova escrita de conhecimentos, à 
excepção de quaisquer livros de referência ou informações.

8. Data, hora e local de realização de provas

A data, hora e local de realização da prova de conhecimentos 
será anunciada com a publicação da lista definitiva dos candi-
datos admitidos ao concurso.

9. Locais de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

As listas provisória, definitiva e classificativa serão publicadas na 
forma de anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, e a lista classificativa final poderá também 
ser consultada no referido Boletim Oficial.

As referidas listas serão afixadas 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 publicadas, 
simultaneamente, na página electrónica do EPM.

10. Legislações aplicáveis

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

11. Composição do júri 

Presidente: Lo Iat Hei, técnico principal (chefia funcional).

Vogais efectivos: Iun Chi Ying, técnica superior de 2.ª classe; e

Lao Ka Cheong, técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Wong Ka Kit, técnico de 2.ª classe; e

Lam Kin Man, técnica principal.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 12 de Março de 
2015.

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 8 191,00)
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第00025-DP/EPM/2015號批示

一、按照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》第二組副刊之第37/2015號保安司司長批示第三

款、經第12/2006號行政法規及第22/2009號行政法規修改的第

25/2000號行政法規第四條第二款、第15/2009號法律第十條及

第三十四條，以及第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三

條之規定，本人決定將下列職權及獲轉授的職權，授予及轉授予

副獄長呂錦雲學士或當其不在或因故不能視事時的代任者：

（一）批准返還不涉及擔保承諾或執行與澳門監獄或澳門

特別行政區所簽訂合同的文件；

（二）在澳門監獄職責範疇，簽署發給澳門特別行政區及以

外地方的實體和機構的文書；

（三）按照七月二十五日第40/94/M號法令第十一條的規

定，為囚犯分配牢房住宿；

（四）按照七月二十五日第40/94/M號法令第十二條的規定，

允許囚犯持有物件及以該等物件裝飾其囚室；

（五）按照七月二十五日第40/94/M號法令第二十二條第二

款的規定，許可囚犯接受探訪；

（六）按照七月二十五日第40/94/M號法令第二十三條的規

定，禁止該條所指人士探訪囚犯；

（七）按照七月二十五日第40/94/M號法令第二十四條的規

定，許可囚犯在規章規定以外的日期及時間接受探訪；

（八）對七月二十五日第40/94/M號法令第二十八條所規定

的探訪的中斷，作出確認；

（九）按照七月二十五日第40/94/M號法令第二十九條第二

款的規定，給予探訪的特別許可；

（十）按照七月二十五日第40/94/M號法令第四十七條第二

款的規定，許可囚犯入住醫院；

（十一）按照七月二十五日第40/94/M號法令第六十條第三

款的規定，許可囚犯參與圖書室之管理、運作及向其他囚犯推介

書籍、雜誌及報章；

（十二）按照七月二十五日第40/94/M號法令第六十二條的

規定，批准囚犯擁有該條所規定的物件。

二、本授予及轉授予的職權不妨礙收回權及監管權的行使。

Despacho n.º 00025-DP/EPM/2015

1. Nos termos do n.º 3 do Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 37/2015, publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 6, Suplemento 
da II Série, de 13 de Fevereiro de 2015, n.º 2 do artigo 4.º do 
Regulamento Administrativo n.º 25/2000, com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 12/2006 e 
pelo Regulamento Administrativo n.º 22/2009, artigos 10.º e 
34.º da Lei n.º 15/2009, e artigos 22.º e 23.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, delego e subdelego na subdirecto-
ra, licenciada Loi Kam Wan, ou em quem a substitua nas suas 
ausências e impedimentos, as minhas competências próprias e 
as que me foram subdelegadas para: 

1) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-
tinentes à garantia de compromissos ou à execução de contra-
tos com o Estabelecimento Prisional de Macau (EPM) ou com 
a Região Administrativa Especial de Macau;

2) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior no 
âmbito das atribuições do EPM;

3) Distribuir cela de alojamento aos reclusos, nos termos do 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

4) Permitir aos reclusos possuírem objectos ou a decorarem 
com os mesmos o seu alojamento, nos termos do artigo 12.º do 
Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

5) Autorizar os reclusos a receberem visitas, nos termos 
do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Ju-
lho; 

6) Proibir a visita de determinadas pessoas, nos termos do 
artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

7) Autorizar visitas em dias e horas não regulamentares, nos 
termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Ju-
lho;

8) Confirmar a interrupção da visita, nos termos do artigo 
28.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

9) Conceder autorização especial de visita, nos termos do 
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

10) Autorizar o internamento dos reclusos em estabeleci-
mento hospitalar, nos termos do n.º 2 do artigo 47.º do Decreto-
-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

11) Autorizar a participação dos reclusos na gestão da bi-
blioteca, no seu funcionamento e na difusão de livros, revistas 
e jornais por outros reclusos, nos termos do n.º 3 do artigo 60.º 
do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho;

12) Autorizar os reclusos a possuírem objectos, nos termos 
do 62.º do Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho.

2. A presente delegação e subdelegação de competências é 
feita sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.
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三、對行使現授權及轉授權而作出的行為，可提起必要訴

願。

四、追認上述第一款（一）項及（二）項之轉授權、並自二零

一四年十二月二十日至本批示產生效力之日期間由副獄長呂錦

雲學士或其代任者作出的行為。

五、廢止公佈於二零一零年二月十日第六期《澳門特別行政

區公報》第二組之第00034-DP/EPM/2010號獄長批示。

六、在不妨礙第四款規定的情況下，本批示自公佈日起產生

效力。

（經二零一五年三月十日保安司司長批示認可）

二零一五年三月十七日於澳門監獄

獄長 李錦昌

第00026-DP/EPM/2015號批示

一、按照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》第二組副刊之第37/2015號保安司司長批示第三

款、經第12/2006號行政法規及第22/2009號行政法規修改的第

25/2000號行政法規第四條第二款、第15/2009號法律第十條及

第三十四條，以及第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三

條之規定，本人決定將下列職權及獲轉授的職權，授予及轉授予

組織、資訊及資源管理廳廳長黃妙玲學士或當其不在或因故不

能視事時的代任者：

（一）就年假及缺勤方面，《澳門公共行政工作人員通則》規

定的有關本人的職權；

（二）經審查有關法理前提，批准臨時委任、續任、轉臨時

委任為確定委任；

（三）以澳門特別行政區的名義，簽署所有編制外合同及散

位合同；

（四）批准編制內人員、編制外合同及散位合同制度人員在

職程職級內的職階變更；

（五）批准特別假期或在放棄特別假期時發給有關補償、短

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

4. São ratificados os actos referidos nas alíneas 1) e 2) do n.º 1, 
praticados pela subdirectora, licenciada Loi Kam Wan, ou em 
quem a substitua nas suas ausências e impedimentos, no âmbi-
to das competências ora subdelegadas, entre 20 de Dezembro 
de 2014 e a data de produção de efeitos do presente despacho.

5. É revogado o Despacho do Director do EPM n.º 00034-
-DP/EPM/2010, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 10 de Fevereiro 
de 2010.

6. Sem prejuízo do disposto no n.º 4, o presente despacho 
produz efeitos a partir da data da sua publicação.

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

Segurança, de 10 de  Março de 2015).

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 17 de Março de 
2015.

O Director, Lee Kam Cheong.

Despacho n.º 00026-DP/EPM/2015

1. Nos termos do n.º 3 do Despacho do Secretário para a Se-
gurança n.º 37/2015, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 6, Suplemento da II 
Série, de 13 de Fevereiro de 2015, n.º 2 do artigo 4.º do Regula-
mento Administrativo n.º 25/2000, com as alterações introduzi-
das pelo Regulamento Administrativo n.º 12/2006 e pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 22/2009, artigos 10.º e 34.º da Lei 
n.º 15/2009, e artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 26/2009, delego e subdelego na chefe do Departamento 
de Organização, Informática e Gestão de Recursos, licenciada 
Wong Mio Leng, ou em quem a substitua nas suas ausências e 
impedimentos, as minhas competências próprias e as que me 
foram subdelegadas para:

1) As minhas competências próprias previstas no Estatuto 
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM), 
em matéria de férias e faltas;

2) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-
verter as nomeações provisórias em definitivas, verificados os 
pressupostos legais;

3) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau, em todos os contratos além do quadro e de assalaria-
mento;

4) Autorizar a mudança de escalão nas categorias das car-
reiras de pessoal dos quadros e do pessoal contratado além do 
quadro e em regime de assalariamento;

5) Conceder licença especial, ou atribuir a compensação 
prevista no caso de renúncia, licença sem vencimento de curta 
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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；

（六）簽署計算及結算澳門監獄人員服務時間的文件；

（七）批准不超越法定上限的超時或輪值工作；

（八）批准澳門監獄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）按照法例規定，批准向有關工作人員發放薪俸、其他

報酬及報償、就澳門監獄工作人員所規定的補助及津貼、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）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；

（十一）批准提供與澳門監獄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；

（十二）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於澳門監

獄的開支表章節中的撥款承擔的、用於取得勞務的開支，但以澳

門幣十萬元為限；

（十三）除上項所指開支外，批准部門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、電話費、清潔服

務費、管理費或其他同類開支，但以澳門幣十萬元為限；如屬獲

批准免除進行諮詢或訂立書面合同者，有關金額上限減半；

（十四）簽署涉及（八）項及（十）項權限事宜的文書；

（十五）簽署澳門監獄人員衛生護理證；

（十六）批准十一月二十九日第88/99/M號法令第三十九條

第三款所指的信貸，而有關費用之清償須按預先命令。

二、獲轉授權者認為有利於部門的良好運作時，可將有關職

權轉授予其轄下的附屬單位的主管人員。

duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais ou por conveniência de serviço;

6) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 
Estabelecimento Prisional de Macau (EPM);

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

8) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do EPM e dos 
seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito 
dos Serviços de Saúde;

9) Autorizar a atribuição de vencimentos e de outras remu-
nerações e compensações, abonos e subsídios previstos para os 
trabalhadores do EPM, dos prémios de antiguidade e de outros 
subsídios previstos no ETAPM, na Lei n.º 2/2011 (Regime do 
prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de fa-
mília) 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, 
aos respectivos trabalhadores, nos termos legais;

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

11) Autorizar a informação, consulta ou passagem de cer-
tidões de documentos arquivados no EPM, com exclusão dos 
excepcionados por lei;

12) Autorizar despesas com a aquisição de serviços por força 
das dotações inscritas no capítulo da tabela de despesas do Or-
çamento da Região Administrativa Especial de Macau relativo 
ao EPM,  até ao montante de 100 000,00 (cem mil) patacas;

13) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea an-
terior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários ao 
funcionamento do serviço, como sejam os de arrendamento de 
instalações e aluguer de bens móveis, pagamento de electricida-
de, água, telefone, serviços de limpeza, despesas de condomínio 
ou outras da mesma natureza, até ao montante de 100 000,00 
(cem mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade quando 
tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato 
escrito;

14) Assinar o expediente relativo às competências referidas 
nas alíneas 8) e 10);

15) Assinar os cartões de acesso a cuidados de saúde do pes-
soal do EPM;

16) Dar a autorização de créditos a que se refere o n.º 3 do 
artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de Novembro, 
ficando a liquidação da despesa respectiva sujeita a prévio or-
denamento.

2. A subdelegada pode subdelegar no pessoal de chefia das 
subunidades dela dependente as competências que julgue ade-
quadas ao bom funcionamento dos serviços.
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3. A presente delegação e subdelegação de competências é 
feita sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

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

5. São ratificados os actos referidos nas alíneas 2) a 16) do 
n.º 1, praticados pela chefe do Departamento de Organização, 
Informática e Gestão de Recursos, licenciada Wong Mio Leng, 
ou em quem a substitua nas suas ausências e impedimentos, 
no âmbito das competências ora subdelegadas, entre 20 de 
Dezembro de 2014 e a data de produção de efeitos do presente 
despacho.

6. É revogado o Despacho do Director do EPM n.º 00035-
-DP/EPM/2010, publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 10 de Feverei-
ro de 2010.

7. Sem prejuízo do disposto no n.º 5, o presente despacho 
produz efeitos a partir da data da sua publicação.

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

Segurança, de 10 de Março de 2015).

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 17 de Março de 
2015.

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 7 575,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 25 de Fevereiro de 
2015, encontra-se aberto o concurso de admissão ao curso de 
promoção para o preenchimento de vinte e cinco vagas de sub-
chefe, existentes na carreira de base do quadro de pessoal do 
Corpo de Bombeiros.

Por homologação do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 10 de Março de 2015, e nos termos do n.º 3 do artigo 
161.º do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de 
Dezembro, a lista de candidatos encontra-se afixada no Corpo 
de Bombeiros do Comando e Posto Operacional do Lago Sai 
Van, a partir da data da publicação do presente aviso, durante 
dez dias, a fim de ser consultada. 

Corpo de Bombeiros, aos 17 de Março de 2015.

O Comandante, Ma Io Weng, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

三、本授予及轉授予的職權不妨礙收回權及監管權的行使。

四、對行使現授權及轉授權而作出的行為，可提起必要訴

願。

五、追認上述第一款（二）項至（十六）項之轉授權、並自二

零一四年十二月二十日至本批示產生效力之日期間由組織、資訊

及資源管理廳廳長黃妙玲學士或其代任者作出的行為。

六、廢止公佈於二零一零年二月十日第六期《澳門特別行政

區公報》第二組之第00035-DP/EPM/2010號獄長批示。

七、在不妨礙第五款規定的情況下，本批示自公佈日起產生

效力。

（經二零一五年三月十日保安司司長批示認可）

二零一五年三月十七日於澳門監獄

獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $7,575.00）

消 防 局

通 告

按照二零一五年二月二十五日第八期第二組《澳門特別行政

區公報》刊登之開考通告，關於開考升級課程考試，以填補消防

局人員編制基礎職程中現有之二十五個副消防區長空缺。

經保安司司長於二零一五年三月十日確認之投考人名單，根

據十二月三十日第66/94/M號法令核准之《澳門保安部隊軍事化

人員通則》第一百六十一條第三款的規定，自本通告公布日起張

貼於消防局總部暨西灣湖行動站消防局辦事暨接待處，以供查

閱，為期十日。

二零一五年三月十七日於消防局 

局長 馬耀榮消防總監

（是項刊登費用為 $1,018.00）
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

De classificação 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, da carreira 
de técnico, área de hotelaria hospitalar, 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 32, II Série, de 6 de Agosto de 2014:

1. Candidatos aprovados: 

Ordem         Nome valores

1.º Leong Pui Wa ....................................................... 59,57

2.º Cheong Lai Kuan ................................................. 57,63

3.º Choi Lai Iao .......................................................... 54,92

4.º Tang Lai Ieng ........................................................ 53,57

5.º Che Tin Iao ........................................................... 53,07

2. Candidato excluído:

Nome Nota

Ho Miu Na a) 

Nota:

a) Por ter obtido classificação inferior a 50 valores na classifi
cativa final.

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 lista classificativa no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da publicação da presente lista 
classificativa no Boletim Oficial da Região Administrativa Es
pecial de Macau, para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso. 

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Março de 2015).

Serviços de Saúde, aos 4 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: So Kin Ling, chefe da Divisão de Hotelaria.

Vogal efectivo: Manuel Filipe do Amaral Alves, técnico su
perior de saúde de 1.ª classe.

Vogal suplente: Chao Sok I, técnico superior de saúde prin
cipal.

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi
mento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
higiene e segurança alimentar, da carreira de técnico, providos 
em regime de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, 

衛 生 局

名 單

為填補衛生局以編制外合同任用的第一職階二等技術員（住

院服務範疇）一缺，經二零一四年八月六日第三十二期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考

通告，現公佈投考人最後成績名單如下：

1. 合格投考人：

排名   姓名 分

1.º 梁佩華 .................................................................... 59.57

2.º 張麗群 .................................................................... 57.63

3.º 蔡麗柔 .................................................................... 54.92

4.º 鄧麗盈 .................................................................... 53.57

5.º 謝天祐 .................................................................... 53.07

2. 被淘汰的投考人：

  姓名 備註

何妙娜 a） 

備註：

a）最後成績低於50分。

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，投考人可自本成績名單於《澳門特別

行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向許可開

考的實體提起上訴。

（經二零一五年三月十二日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年三月四日於衛生局

典試委員會：

主席：住院服務處處長 蘇健齡

正選委員：一等高級衛生技術員 Manuel Filipe do Amaral  

  Alves

候補委員：首席高級衛生技術員 周淑儀

為填補衛生局以編制外合同制度任用的技術員職程第一職

階二等技術員（食物衛生及安全範疇）一缺，經二零一四年一月

二十二日第四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式
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進行普通對外入職開考通告，現公佈投考人的最後成績名單如

下：

1. 合格投考人：

名次   姓名 分

1.º 區顥耀 .....................................................................65.32 

2.º 葉嘉琪 .....................................................................53.20 

3.º 吳衍婷 .....................................................................50.53

2. 被除名的投考人：

  姓名 備註

郭健美 a） 

被除名的原因：

a）最後成績低於50分。

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，投考人可自本成績名單之公告於《澳

門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向

許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年三月十二日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年三月五日於衛生局

典試委員會：

主席：住院服務處處長 蘇健齡

正選委員：首席高級衛生技術員 周淑儀

  一等高級衛生技術員 Alves, Manuel Filipe do  

  Amaral

（是項刊登費用為 $3,677.00）

公 告

為填補衛生局人員編制藥劑師職程第一職階高級顧問藥劑

師一缺，經二零一四年十一月二十六日第四十八期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以有限制及考核方式進行普通晉級開考

公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第二十七條第二款的規定公佈，投考人知識考試成績

名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，以供查閱。

aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad
ministrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 22 de Janeiro 
de 2014:

1. Candidatos aprovados: 

Ordem     Nome valores

1.º Au Ho Yiu ............................................................. 65,32

2.º Ip Ka Kei ............................................................... 53,20 

3.º Ng In Teng ............................................................. 50,53

2. Candidato excluído:

Nome Nota

Kuok Kin Mei a) 

Motivo de exclusão:

a) Por ter obtido classificação inferior a 50 valores na classifi
cação final.

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 lista classificativa no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da publicação do anúncio da pre
sente lista classificativa no Boletim Oficial da Região Admi
nistrativa Especial de Macau, para a entidade que autorizou a 
abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Março de 2015). 

Serviços de Saúde, aos 5 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: So Kin Ling, chefe da Divisão de Hotelaria.

Vogais efectivos: Chao Sok I, técnico superior de saúde prin
cipal; e

Alves, Manuel Filipe do Amaral, técnico superior de saúde 
de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 3 677,00)

Anúncios

Informase que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pes
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Ser
viços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a lista  
classificativa da prova de conhecimentos do candidato ao con
curso comum, de acesso, condicionado, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de farmacêutico consultor 
sénior, 1.º escalão, da carreira de farmacêutico, do quadro de 
pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma
cau n.º 48, II Série, de 26 de Novembro de 2014. 
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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 $881.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階首席特級技術輔導員一缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一五年三月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補衛生局人員編制內行政技術助理員職程第一職階首

席特級行政技術助理員七缺，經二零一五年二月十八日第七期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考

人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並

已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.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。

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階首席技術輔導員十二缺，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

Serviços de Saúde, aos 13 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Tornase público que se encontra afixado, na Divisão de Pes
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publicado 
no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Ad
ministração e Função Pública, o aviso referente à abertura do 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
um lugar de adjuntotécnico especialista principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjuntotécnico, provido em regime de contrato 
além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, com dez dias 
de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do pri
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 13 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Informase que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
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 acesso, condicionado, documental, 
para o preenchimento de sete lugares de assistente técnico 
administrativo especialista principal, 1.º escalão, da carreira 
de assistente técnico administrativo do quadro dos Serviços 
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 18 
de Fevereiro de 2015.

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

Informase que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pes
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Ser
viços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, bem 
como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde 
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員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考

人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並

已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

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。

二零一五年三月十三日於衛生局

局長 李展潤

為填補經由衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程第

一職階一等高級技術員一缺，經二零一五年二月十八日第七期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考

人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並

已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.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。

二零一五年三月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $2,554.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程第

一職階一等高級技術員三缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

(http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, condicionado, documental, para 
o preenchimento de doze lugares de adjuntotécnico principal, 
1.º escalão, da carreira de adjuntotécnico, providos em regime 
de contrato além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 18 de Fe
vereiro de 2015.

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

Serviços de Saúde, aos 13 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

Informase que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pes
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Ser
viços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, 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 acesso, condicionado, documental, para 
o preenchimento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, provido em regime 
de contrato além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 18 de Fe
vereiro de 2015.

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

Serviços de Saúde, aos 17 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 554,00)

Tornase público que se encontra afixado, na Divisão de Pes
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publi
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serv iços públ icos) e no Regulamento Administrat ivo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o pre
enchimento de três lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, providos em regime 
de contrato além do quadro de pessoal dos Serviços de Saúde, 
com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.
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為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術員職程第一職

階一等技術員四缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關

開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並於

本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別

行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一五年三月十三日於衛生局

局長 李展潤

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術員職程第一職

階特級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關

開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並於

本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別

行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一五年三月十七日於衛生局

局長 李展潤

為填補衛生局以編制外合同制度任用的高級衛生技術員職

程第一職階一等高級衛生技術員（康復職務範疇──物理治

療）四缺，現根據第6/2010號法律《藥劑師及高級衛生技術員職

程制度》、第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以有

限制及考核方式進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在若

Tornase público que se encontra afixado, na Divisão de Pes
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publi
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serv iços públ icos) e no Regulamento Administrat ivo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o 
preenchimento de quatro lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, providos em regime de contra
to além do quadro de pessoal dos Serviços de Saúde, com dez 
dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anún
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Serviços de Saúde, aos 13 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

Tornase público que se encontra afixado, na Divisão de Pes
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publi
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serv iços públ icos) e no Regulamento Administrat ivo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o pre
enchimento de um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, com dez dias de pra
zo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 17 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

Tornase público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
publicado no website destes Serviços, o aviso referente à aber
tura do concurso comum, de acesso, de prestação de provas, 
condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos 
termos definidos nas Leis n.º 6/2010 (Regime das carreiras de 
farmacêutico e de técnico superior de saúde), n.º 14/2009 (Re
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de quatro lugares 
de técnico superior de saúde de 1.ª classe, 1.º escalão, da área 
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憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並於本局網頁內公佈。報考

應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起

計十天內作出。

二零一五年三月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $3,364.00）

為填補衛生局以散位合同制度任用的護理助理員職程第一

職階一等護理助理員四十二缺，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考核方式進行

普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨

時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已上

載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

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。

二零一五年三月十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $920.00）

為錄取二十八名實習人員參加進入藥劑師職程所必需的實

習；以便以編制外合同制度填補衛生局藥劑師職程第一職階二

等藥劑師二十三缺，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，並已上載於衛生局網頁

（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一五年三月十六日於衛生局

局長 李展潤

funcional de reabilitação — fisioterapia, da carreira de técnico 
superior de saúde, providos em regime de contrato além do 
quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, com dez dias de pra
zo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 19 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 3 364,00)

Informase que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado
res dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão 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 candida
tos ao concurso comum, de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de quarenta e dois lugares de 
auxiliar de enfermagem de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
auxiliar de enfermagem, providos em regime de contrato de 
assalariamento do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati
va Especial de Macau n.º 5, II Série, de 4 de Fevereiro de 2015.

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

Serviços de Saúde, aos 16 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Informase que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão 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 prestação de provas, para a admissão de 
vinte e oito estagiários ao estágio para ingresso na carreira de 
farmacêutico, com vista ao preenchimento de vinte e três luga
res de farmacêutico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de far
macêutico, em regime de contrato além do quadro dos Serviços 
de Saúde, aberto por anúncio 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 16 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.
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為填補衛生局以編制外合同制度任用的護士職程第一職階

一級護士一百八十八缺，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。

二零一五年三月十九日於衛生局

局長 李展潤

為填補衛生局以編制外合同任用的攝影師及視聽器材操

作員職程第一職階二等攝影師及視聽器材操作員一缺，經二零

一四年十一月十九日第四十七期《澳門特別行政區公報》第二組

刊登以考核方式進行普通對外入職開考通告。現根據第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ht t p://w w w.s s m.g ov.m o，以供

查閱。

二零一五年三月二十日於衛生局

局長 李展潤

（開考編號：02911/03T）

為填補衛生局以編制外合同制度任用的技術員職程第一職

階二等技術員（中藥配藥範疇）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。

二零一五年三月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $2,962.00）

Informase 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 188 
lugares de enfermeiro de grau 1, 1.º escalão, da carreira de 
enfermagem, providos em regime de contrato além do quadro 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II 
Série, de 11 de Fevereiro de 2015.

Serviços de Saúde, aos 19 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

Informase 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 fotógrafo 
e operador de meios audiovisuais de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de fotógrafo e operador de meios audiovisuais, em re
gime de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, aber
to por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis
trativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 19 de Novembro 
de 2014.

Serviços de Saúde, aos 20 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Ref. do concurso n.º  02911/03-T)

Informase 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 técnico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, área de aviamento de medicamentos 
tradicionais chineses, da carreira de técnico, providos em regi
me de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis
trativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 
2015.

Serviços de Saúde, aos 20 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 962,00)
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（開考編號：01413/01TSS）

為錄取十四名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程

（化驗職務範疇）所必需的實習；以便以編制外合同制度招聘

衛生局高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員八

缺。經二零一四年七月九日第二十八期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考通告。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

二十七條規定公佈，准考人專業面試成績名單已張貼在若憲馬

路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁（http://www.

ssm.gov.mo）。

二零一五年三月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

（開考編號：02111/01ISP）

為錄取十二名學員參加首席衛生督察的特別培訓；完成培

訓後，以編制外合同制度，聘用培訓成績名單排列前十名的合

格衛生督察學員擔任衛生局衛生督察職程第一職階首席衛生督

察職級的職務，經二零一四年七月三十日第三十一期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考通

告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第十九條第二款的規定公佈，投考人確定名單已張貼在

若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已上載於衛生局網頁

（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一五年三月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $950.00）

第8/P/15號公開招標——深切治療部裝修工程

公開招標

1. 招標實體：衛生局。

2. 招標方式：公開招標。

(Ref. do Concurso n.º 01413/01-TSS)

Nos termos definidos do artigo 27.º do Regulamento Admi
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se 
encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do 
Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como está disponível no sítio 
electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a 
lista classificativa da entrevista profissional dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para a admissão de catorze estagiários ao estágio para ingresso 
na carreira de técnico superior de saúde de 2.ª classe, área fun
cional laboratorial, com vista ao preenchimento de oito lugares 
de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, da carrei
ra de técnico superior de saúde, em regime de contrato além do 
quadro dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 28, II Série, de 9 de Julho de 2014.

Serviços de Saúde, aos 19 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

(Ref. do Concurso n.º 02111/01-ISP)

Nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
se encontra afixada, na 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 definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas para admissão de doze forman
dos à formação específica de inspector sanitário principal; após 
a conclusão da formação, os primeiros dez formandos aprova
dos na lista classificativa serão providos, em regime de contrato 
além do quadro, na categoria de inspector sanitário principal, 
1.º escalão, da carreira de inspector sanitário dos Serviços de 
Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re
gião Administrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 30 
de Julho de 2014.

Serviços de Saúde, aos 19 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Concurso Público n.º 8/P/15 — Obra de remodelação da 

Unidade de Cuidados Intensivos

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

2. Modalidade do concurso: concurso público.
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3. 施工地點：仁伯爵綜合醫院。

4. 承攬工程目的：進行深切治療部裝修工程。

5. 最長施工期：140天。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90天，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：澳門幣貳拾貳萬貳仟元正（$222,000.00），以

現金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部份支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：仁伯爵綜合醫院地下之衛生局文書科。

截止日期及時間：二零一五年五月四日（星期一）下午五時

四十五分。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：仁伯爵綜合醫院側之“大禮堂”。

日期及時間：二零一五年五月五日（星期二）上午十時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則開標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，

及對所提交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其

代表應出席開標。

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

4. Objecto da empreitada: realização da obra de remodela
ção da Unidade de Cuidados Intensivos.

5. Prazo máximo de execução: 140 (cento e quarenta) dias.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de 90 (noventa) dias, a contar da data do acto pú
blico do concurso, prorrogável, nos termos previstos no progra
ma do concurso.

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

8. Caução provisória: $ 222 000,00 (duzentas e vinte e duas 
mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou segurocaução, aprovado nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

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

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

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

Dia e hora limite: dia 4 de Maio de 2015, segundafeira, até 
às 17,45 horas. 

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

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Sala do «Auditório» situada junto ao Centro Hospita
lar Conde de São Januário;

Dia e hora: dia 5 de Maio de 2015, terçafeira, pelas 10,00 
horas.

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

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do DecretoLei n.º 74/99/M, de 8 de 
Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.
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14. 實地視察：

有意投標者應於二零一五年三月二十七日（星期五）下午三

時正，前往仁伯爵綜合醫院設施暨設備廳集合，以便實地視察是

次招標之標的工程地點。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：東望洋新街335號衛生局行政大樓一樓的衛生局物資

供應暨管理處。

時間：於辦公日上午九時至下午一時及下午二時三十分至五

時三十分。

價格：$118.00（澳門幣壹佰壹拾捌元正），繳費地點：衛生

局司庫科。

16. 評標標準及其所佔之比重：

合理造價 45%

設備質量 10%

施工方案 15%

工程進度表 5%

施工期 5%

施工經驗 15%

廉潔誠信 5%

17. 附加的說明文件：由二零一五年三月二十五日（星期三）

至截標日止，投標者應前往東望洋新街335號衛生局行政大樓一

樓的衛生局物資供應暨管理處，了解是否有附加之說明文件。

二零一五年三月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $4,146.00）

（開考編號：A04/TSS/OCUP/2014）

為填補本局以編制外合同任用的高級衛生技術員職程第

一職階一等高級衛生技術員（康復職務範疇——職業治療）一

缺，經二零一四年十一月五日第四十五期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以有限制及考核方式進行普通晉級開考公告。

現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

14. Visita às instalações:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de 
Instalações e Equipamentos do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, no dia 27 de Março de 2015, sextafeira, às 15,00 
horas, para visita ao local da obra a que se destina o objecto 
deste concurso.

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

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

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

Preço: $ 118,00 (cento e dezoito patacas), local de pagamen
to: Secção de Tesouraria destes Serviços de Saúde.

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

Preço razoável 45%

Qualidade do equipamento 10%

Programa de execução da obra 15%

Programa de trabalhos 5%

Prazo para execução da obra 5%

Experiência em execução das obras 15%

Integridade e honestidade 5%

17. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes poderão comparecer na Divisão de Apro
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
Nova à Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, 1.º andar, a partir de 25 de Março de 2015 (quarta
feira) até à data limite para a entrega das propostas, para to
mar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Serviços de Saúde, aos 19 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 4 146,00)

(Ref. do Concurso n.o A04/TSS/OCUP/2014)

Informase que, nos termos definidos no artigo 27.º do Regu
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 1.º 
andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na 
Estrada do Visconde de S. Januário, bem como está disponível 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.
mo), a lista classificativa da entrevista profissional dos candida
tos ao concurso comum, de acesso, condicionado, de prestação 
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de provas, para o preenchimento de um lugar de técnico supe
rior de saúde de 1.ª classe, 1.º escalão, área funcional de reabi
litação — terapia ocupacional, da carreira de técnico superior 
de saúde, provido em regime de contrato além do quadro do 
pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma
cau n.º 45, II Série, de 5 de Novembro de 2014.

Serviços de Saúde, aos 20 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)

(Ref. do Concurso n.º A07/TSS/FIS/2014)

Informase que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de 
Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista definitiva dos candida
tos ao concurso comum, de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de três lugares de técnico 
superior de saúde assessor, 1.º escalão, área funcional de reabi
litação — fisioterapia, da carreira de técnico superior de saúde, 
providos em regime de contrato além do quadro do pessoal dos 
Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II 
Série, de 26 de Dezembro de 2014.

Serviços de Saúde, aos 20 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Fazse saber que no Concurso Público n.º 6/P/15 para o 
«Fornecimento e instalação de um Sistema de Mamografia Di
gital aos Serviços de Saúde», publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 4 
de Março de 2015, foram efectuadas rectificações às «Especi
ficações Técnicas» e prestados esclarecimentos, nos termos do 
artigo 3.º do programa do concurso, pela entidade que realiza o 
concurso e juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos e rectificações encontram
se disponíveis para consulta durante o horário de expediente, 
na Divisão de Aprovisionamento e Economato dos Serviços 
de Saúde, sita na Rua Nova à Guia, n.º 335, Edifício da Ad
ministração dos Serviços de Saúde, 1.º andar, e também estão 
disponíveis no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo) e que foram 
juntos ao respectivo processo.

O prazo para entrega das propostas no âmbito deste con
curso público, foi alterado das 17,45 horas do dia 2 de Abril de 
2015 para as 17,45 horas do dia 9 de Abril de 2015.

訓》第二十七條的規定公佈，投考人專業面試成績名單已張貼在

若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已上載於衛生局網頁

（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一五年三月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $950.00）

（開考編號：A07/TSS/FIS/2014）

為填補本局以編制外合同任用的高級衛生技術員職程第一

職階顧問高級衛生技術員（康復職務範疇——物理治療）三缺，

經二零一四年十二月二十六日第五十二期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以有限制及考核方式進行普通晉級開考公告。

現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十九條第二款的規定公佈，投考人確定名單已張貼在

若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已上載於衛生局網頁

（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一五年三月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $920.00）

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》第二組的第6/P/15號公開招標“向衛生局供應

及安裝一臺數碼乳腺X光系統”，招標實體已對技術規格作出更

正，且按照招標方案第三條的規定作出解答，並將其等附於招標

案卷內。

上述的解答及更正得透過於辦公時間內前往位於東望洋新

街三百三十五號衛生局行政大樓一樓物資供應暨管理處查閱。

有關資料亦可透過衛生局網頁（www.ssm.gov.mo）下載。

上述公開招標遞交投標書之截止日期，由原來二零一五年四

月二日下午五時四十五分，更改為二零一五年四月九日下午五時

四十五分。
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A data de abertura das propostas foi alterada para o dia 10 
de Abril de 2015, pelas 10,00 horas, na sala do «Auditório», 
situada no r/c do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde junto ao CHCSJ.

Serviços de Saúde, aos 20 de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncios

Fazse público que se encontram afixadas e podem ser con
sultadas, na Avenida de D. João IV, n.os 79, 1.º andar (e tam
bém no website desta Direcção de Serviços: http://www.dsej.
gov.mo), as listas definitivas dos candidatos admitidos aos con
cursos comuns, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento dos seguintes lugares da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma
cau n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 2014, nos termos do 
artigo 19.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

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

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de enge
nharia electromecânica.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 17 de 
Março de 2015.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 989,00)

O anúncio da entrevista profissional e prova prática pedagó
gica do concurso comum, de ingresso externo, de prestação de 
provas, para o preenchimento de um lugar da carreira de do
cente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, na área disci
plinar: educação moral e cívica (número de referência: DS04), 
em regime de contrato além do quadro do grupo de pessoal 
docente da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 
(DSEJ), foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis
trativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro 
de 2015. Nos termos do n.º 3 do artigo 28.º e do n.º 2 do artigo 
27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, procedese 
à afixação da lista da entrevista profissional e prova prática 
pedagógica, para consulta, na Avenida de D. João IV, n.os 79, 
1.º andar (e também no website desta Direcção de Serviços: 
http://www.dsej.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 17 de 
Março de 2015.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 822,00)

開標日期則改為二零一五年四月十日上午十時正在位於仁伯

爵綜合醫院側之“大禮堂”舉行。

二零一五年三月二十日於衛生局　　　　　　

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,155.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

教育暨青年局為填補以下空缺，經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

規第十九條第二款的規定，確定名單已張貼在約翰四世大馬路

79號一樓（或可瀏覽本局網頁：http://www.dsej.gov.mo）以供查

閱：

第一職階二等技術員（社會工作）一缺；

第一職階一等技術員（機電）一缺。

二零一五年三月十七日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $989.00）

教育暨青年局為填補教學人員組別以編制外合同任用第一

職階中學教育一級教師職程（學科領域：品德與公民）一缺（職

位編號：DS04）進行的普通對外入職開考，經於二零一五年二月

十一日第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登專業面試及

試教的公告，根據第23/2011號行政法規第二十八條第三款，以

及第二十七條第二款規定，專業面試及試教的名單已再次張貼

在約翰四世大馬路79號一樓（亦可瀏覽本局網頁：http://www.

dsej.gov.mo）以供查閱。

二零一五年三月十七日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $822.00）
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Aviso

Calendário escolar do ano lectivo de 2015/2016 para as 
escolas oficiais do ensino não superior

A. Calendário escolar

1. O ano lectivo de 2015/2016 divide-se em dois semestres 
escolares. As actividades escolares dos alunos iniciam-se entre 
os dias 1 e 4 de Setembro de 2015 e terminam entre os dias 8 e 
15 de Julho de 2016.

2. A duração dos semestres escolares é apresentada no mapa 
seguinte:

1.º semestre 2.º semestre

Início Fim Início Fim

Entre 1 e 4 de 
Setembro

3 de 
Fevereiro

15 de 
Fevereiro

Entre 8 e 15 
de Julho

 3. Por actividades escolares dos alunos devem entender-se 
as actividades programadas no plano anual de actividades da 
escola, desenvolvidas na sala de aula ou fora dela, bem como as 
provas globais.

4. Compete a cada órgão de direcção da respectiva escola 
oficial:

a) Decidir as datas de início e fim das actividades escolares e 
comunicar essa decisão, antes de 3 de Julho de 2015;

b) Adaptar o calendário escolar ao projecto educativo da 
escola, aos programas e aos condicionalismos da RAEM, sal-
vaguardando a duração dos períodos escolares.

B. Períodos de interrupção das actividades escolares

 As escolas oficiais interrompem, obrigatoriamente, as activi-
dades escolares dos alunos nos seguintes períodos:

1.ª interrupção:

De 19 de Dezembro a 3 de Janeiro.

2.ª interrupção:

De 4 de Fevereiro a 14 de Fevereiro.

C. Momentos de avaliação e de classificação

1. Os momentos de avaliação de cada ano lectivo, são dois e 
ocorrem depois do final de cada semestre escolar.

2. Aos alunos deve ser dado conhecimento das respectivas 
classificações de frequência:

a) As referentes ao 1.º semestre de avaliação, até à primeira 
semana após o início das actividades escolares do semestre se-
guinte, depois de ratificadas pelo director da escola;

b) As referentes ao 2.º semestre de avaliação, logo após a ra-
tificação do director da escola e dentro de uma semana.

D. Ensino especial

O calendário das actividades escolares é o estabelecido para 
a educação regular.

通 告

非高等教育公立學校

二零一五/二零一六學年校曆表

甲、校曆表

一、二零一五/二零一六學年由兩個學期組成，學生的學習活

動於二零一五年九月一日至四日開始，並於二零一六年七月八日

至十五日期間結束。

二、上下學期的起始時間如下表所示：

上學期 下學期

開始 結束 開始 結束

九月一日至四日 二月三日 二月十五日 七月八日至

十五日

三、學生在校活動應理解為在教室或教室外所開展的、按學

校年度所規劃的各項活動，包括總測驗。

四、賦予公立學校的領導機關：

1. 決定學校活動的開始及結束日期，並最遲於二零一五年七

月三日前作出通知；

2. 在不影響學期時間的情況下，調整校曆表以配合學校的

教育方案、教學計劃及澳門特別行政區的實際情況。

乙、教學活動中斷之期間

公立學校須按下列時段中斷學生校內外活動：

第一時段：十二月十九日至一月三日；

第二時段：二月四日至二月十四日。

丙、評核時間

一、每學年有兩次評核，分別在上、下學期結束後進行。

二、每學期學生的評核成績表，應於下列時間派發：

1. 上學期的評核成績表於校長確認後，在下學期首一星期

內或之前進行派發；

2. 下學期的評核成績表在校長確認後一星期內派發。

丁、特殊教育

特殊教育的校曆表與正規教育的校曆表相同。
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二零一五年三月三日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $2,444.00）

文 化 局

名 單

2014-IC-T-DPC/A-2

為填補文化局編制外合同技術員職程第一職階二等技術員

（建築範疇）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。現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

名次 姓名 最後成績

1.º 陳凱華 .................................................................... 72.20

2.º 梁俊傑 .................................................................... 65.20

3.º 林建明 .................................................................... 63.70

4.º / .............................................................................. 60.40

5.º 鄭俊榮 .................................................................... 55.70

6.º 余振堂 .................................................................... 54.30

備註：

1）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

a）因缺席知識考試被除名的投考人：5名。

2）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

a）因知識考試得分低於50分被淘汰的投考人：7名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條第一款及第二款的規

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。

（經社會文化司司長二零一五年三月十一日的批示認可）

二零一五年三月二日於文化局

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 3 de 
Março de 2015.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 2 444,00)

INSTITUTO CULTURAL

Listas

2014-IC-T-DPC/A-2

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de ar-
quitectura, da carreira de técnico, em regime de contrato além 
do quadro do Instituto Cultural, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 24, II Série, Suplemento, de 11 de Junho de 2014:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome Classificação
 final

1.º Chan Hoi Wa ......................................................72,20

2.º Leong Chon Kit ..................................................65,20

3.º Lam Kin Meng ....................................................63,70

4.º Dias Rocha, Nuno Alexandre ..........................60,40

5.º Cheang Chon Weng ...........................................55,70

6.º U Chan Tong .......................................................54,30

Notas:

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

a) Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 5 
candidatos.

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

a) Excluídos por terem obtido na prova de conhecimentos 
classificação inferior a 50 valores: 7 candidatos.

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011, 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 no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Março de 2015).

Instituto Cultural, aos 2 de Março de 2015.



N.º 12 — 25-3-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4757

典試委員會：

主席：文化財產廳廳長 張鵲橋

正選委員：一等高級技術員（職務主管） 陳聰

  首席高級技術員（職務主管） 梁惠敏

（是項刊登費用為 $2,251.00）

2014-IC-T-DPC/E-1

為填補文化局編制外合同技術員職程第一職階二等技術員

（土木工程範疇）一缺，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。現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

名次 姓名 最後成績

1.º 李德麟 .................................................................... 73.40

2.º 歐燁珉 .................................................................... 63.40

3.º 容家倫 .................................................................... 60.50

4.º 梁耀輝 .................................................................... 59.90

5.º 蕭健威 .................................................................... 57.20

6.º 黃健烽 .................................................................... 54.80

7.º 何嘉恒 .................................................................... 52.10

備註：

1）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

a）因缺席知識考試被除名的投考人：15名；

b）因缺席專業面試被除名的投考人：1名；

c）因在答題卷上簽署：1名。

2）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

a）因知識考試得分低於50分被淘汰的投考人：8名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條第一款及第二款的規

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。

（經社會文化司司長二零一五年三月十一日的批示認可）

O júri:

Presidente: Cheong Cheok Kio, chefe do Departamento do 
Património Cultural.

Vogais efectivos: Chan Chong, técnico superior de 1.ª classe 
(chefia funcional); e

Leong Wai Man, técnica superior principal (chefia funcional).

(Custo desta publicação $ 2 251,00)

2014-IC-T-DPC/E-1

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
engenharia civil, da carreira de técnico, em regime de contrato 
além do quadro do Instituto Cultural, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 24, II Série, Suplemento, de 11 de Junho de 2014:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome Classificação
 final

1.º Lei Tak Lon .........................................................73,40

2.º Ao Ip Man ...........................................................63,40

3.º Iong Ka Lon ........................................................60,50

4.º Leong Io Fai ........................................................59,90

5.º Sio Kin Wai .........................................................57,20

6.º Wong Kin Fong ...................................................54,80

7.º Ho Ka Hang ........................................................52,10

Notas:

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

a) Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 15 
candidatos;

b) Excluído por ter faltado à entrevista profissional: 1 candidato;

c) Excluído por ter assinado na folha de resposta: 1 candidato.

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

a) Excluídos por terem obtido na prova de conhecimentos 
classificação inferior a 50 valores: 8 candidatos.

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011, 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 no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Março de 2015).
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二零一五年三月二日於文化局

典試委員會：

主席：文化財產廳廳長 張鵲橋

正選委員：首席高級技術員（職務主管） 梁惠敏

  一等高級技術員（職務主管） 陳聰

（是項刊登費用為 $2,212.00）

通 告

第01/IC/2015號批示

本人根據第15/2009號法律第十條、第26/2009號行政法規

第二十二及第二十三條規定，作出決定如下：

一、授予副局長梁曉鳴或其法定代任人管理其屬下工作人員

及文化活動廳、演藝學院及特別計劃處的權限：

（一） 批准工作人員的年假表；

（二）批准工作人員享受每段最多十一個工作日的年假申

請，並對更改、提前年假以及因個人理由而累積最多十一個工作

日的年假申請作出決定；

（三）對工作人員的缺勤解釋作出決定；

（四）認可工作表現評核結果，但主管人員除外；

（五）批准其管理範疇內部門主管及秘書的代任。

二、授予代副局長陳炳輝或其法定代任人管理其屬下工作

人員及文化創意產業促進廳、歷史檔案館、澳門中央圖書館、研

究、調查暨刊物處及定期出版組的權限：

（一） 批准工作人員的年假表；

（二）批准工作人員享受每段最多十一個工作日的年假申

請，並對更改、提前年假以及因個人理由而累積最多十一個工作

日的年假申請作出決定；

（三）對工作人員的缺勤解釋作出決定；

（四）認可工作表現評核結果，但主管人員除外；

Instituto Cultural, aos 2 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Cheong Cheok Kio, chefe do Departamento do 
Património Cultural.

Vogais efectivos: Leong Wai Man, técnica superior principal 
(chefia funcional); e

Chan Chong, técnico superior de 1.ª classe (chefia funcional).

(Custo desta publicação $ 2 212,00)

Aviso

Despacho n.º 01/IC/2015

Ao abrigo do disposto nos artigos 10.º da Lei n.º 15/2009 e 
22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, deter-
mino o seguinte:

1. São delegadas no vice-presidente do Instituto Cultural, 
Leung Hio Ming, ou em quem legalmente o substitua, as se-
guintes competências, no âmbito da gestão dos trabalhadores 
que lhe estão afectos e dos Departamento de Acção Cultural, 
Conservatório e Divisão de Projectos Especiais:

1) Aprovar os mapas anuais de férias dos trabalhadores;

2) Autorizar o gozo de férias por períodos não superiores a 
onze dias úteis, e decidir sobre os pedidos de alteração, ante-
cipação e de acumulação de férias por motivos pessoais, até ao 
máximo de onze dias úteis; 

3) Decidir sobre os pedidos de justificação de faltas dos tra-
balhadores;

4) Homologar as avaliações do desempenho, salvo as do pes-
soal de chefia;

5) Autorizar a substituição das chefias e secretários das sub-
unidades e organismos dependentes no âmbito das respectivas 
competências.

2. São delegadas no vice-presidente, substituto, do Instituto 
Cultural, Chan Peng Fai, ou em quem legalmente o substitua, 
as seguintes competências, no âmbito da gestão dos trabalha-
dores que lhe estão afectos e dos Departamento de Promoção 
das Indústrias Culturais e Criativas, Arquivo Histórico, Bi-
blioteca Central de Macau, Divisão de Estudos, Investigação e 
Publicações e Sector de Edições Periódicas:

1) Aprovar os mapas anuais de férias dos trabalhadores;

2) Autorizar o gozo de férias por períodos não superiores a 
onze dias úteis, e decidir sobre os pedidos de alteração, ante-
cipação e de acumulação de férias por motivos pessoais, até ao 
máximo de onze dias úteis; 

3) Decidir sobre os pedidos de justificação de faltas dos tra-
balhadores;

4) Homologar as avaliações do desempenho, salvo as do pes-
soal de chefia;
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（五）批准其管理範疇內部門主管及秘書的代任。

三、授予行政暨財政處處長羅麗薇或其法定代任人以下權

限：

（一） 批准有關工作人員享受每段最多十一個工作日的年假

申請，並對更改、提前年假以及因個人理由而累積最多十一個工

作日的年假申請作出決定；

（二）對有關工作人員的缺勤解釋作出決定；

（三）簽署文化局工作人員的職務、法律或薪俸狀況作出的

聲明書或其他同類的證明文件，並得確認該等文件的副本；

（四）准許簽發存檔於行政暨財政處的文件證明，但法律特

別規定的除外。

四、授予文化局文化創意產業促進廳代廳長梁英華或其法

定代任人、文化活動廳廳長楊子健或其法定代任人、文化財產廳

廳長張鵲橋或其法定代任人、澳門博物館館長陳迎憲或其法定

代任人、澳門中央圖書館館長鄧美蓮或其法定代任人、歷史檔案

館館長劉芳或其法定代任人、特別計劃處處長林俊強或其法定代

任人、研究、調查暨刊物處處長黃文輝或其法定代任人、博物館

陳設技術、保存暨修復處處長薛啓善或其法定代任人、資訊組組

長梁慶翔或其法定代任人以下權限：

（一）批准有關工作人員享受每段最多十一個工作日的年假

申請，並對更改、提前年假以及因個人理由而累積最多十一個工

作日的年假申請作出決定；

（二）對有關工作人員的缺勤解釋作出決定。

五、對現授予的權限，本人保留收回權及監管權。

六、對行使現授予的權限而作出的行為，得提起必要訴願。

七、自二零一四年十二月二十日起，由獲授權人在本授權範

圍內所作的一切行為，予以追認。

八、廢止第08/IC/2010號批示、第01/IC/2013號批示以及第

02/IC/2014號批示。

九、在不妨礙第七款規定的情況下，本批示自公佈日起產生

效力。

二零一五年三月九日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $3,911.00）

5) Autorizar a substituição das chefias e secretários das sub-
unidades e organismos dependentes no âmbito das respectivas 
competências.

3. São delegadas na chefe da Divisão Administrativa e Finan-
ceira do Instituto Cultural, Lo Lai Mei, ou em quem legalmente 
a substitua, as seguintes competências:

1) Autorizar o gozo de férias por períodos não superiores a 
onze dias úteis, e decidir sobre os pedidos de alteração, ante-
cipação e de acumulação de férias por motivos pessoais, até ao 
máximo de onze dias úteis;

2) Decidir sobre os pedidos de justificação de faltas dos res-
pectivos trabalhadores;

3) Assinar declarações e outros documentos similares, com-
provativos da situação jurídico-funcional, ou remuneratória 
dos trabalhadores do Instituto Cultural, bem como autenticar 
cópias dos mesmos documentos;

4) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados na Divisão Administrativa e Financeira, com exclusão 
dos excepcionados por lei.

4. São delegadas no chefe do Departamento de Promoção 
das Indústrias Culturais e Criativas, substituto, Leong Ieng Va, 
no chefe do Departamento de Acção Cultural, Ieong Chi Kin, 
no chefe do Departamento do Património Cultural, Cheong 
Cheok Kio, no director do Museu de Macau, Chan Ieng Hin, 
na directora da Biblioteca Central de Macau, Tang Mei Lin, na 
directora do Arquivo Histórico, Lau Fong, no chefe da Divisão 
de Projectos Especiais, Lam Chon Keong, no chefe da Divisão 
de Estudos, Investigação e Publicações, Wong Man Fai, no 
chefe da Divisão de Museologia, Conservação e Restauro, Sit 
Kai Sin, no chefe do Sector de Informática, Leong Heng Che-
ong, ou em quem legalmente os substitua, as seguintes compe-
tências:

1) Autorizar o gozo de férias por períodos não superiores a 
onze dias úteis, e decidir sobre os pedidos de alteração, ante-
cipação e de acumulação de férias por motivos pessoais, até ao 
máximo de onze dias úteis;

2) Decidir sobre os pedidos de justificação de faltas dos res-
pectivos trabalhadores.

5. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo 
dos poderes de avocação e superintendência.

6. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das cabe recurso hierárquico necessário.

7. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito da presente delegação de competências, desde 20 de 
Dezembro de 2014. 

8. São revogados os Despachos n.º 08/IC/2010, n.º 01/IC/2013 
e n.º 2/IC/2014.

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

Instituto Cultural, aos 9 de Março de 2015. 

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 3 911,00)
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旅 遊 局

公 告

旅遊局為填補以下空缺，現根據第14/20 09號法律《公務

人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考，開考通告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，並公佈於本局網頁（http://industr y.

macautourism.gov.mo）及行政公職局網頁。報考應自本公告於

《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接的第一個辦公日起計十天

內作出：

旅遊局人員編制內技術員職程第一職階首席特級技術員一

缺；

以編制外合同任用的技術員職程第一職階首席技術員兩

缺；

旅遊局人員編制內特別職程監察範疇第一職階特級督察四

缺；

旅遊局人員編制內行政技術助理員職程第一職階首席特級

行政技術助理員一缺。

二零一五年三月十七日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $1,498.00）

通  告

第20/DIR/2015號批示

根據第15/2009號法律第十條和第18/2011號行政法規《旅

遊局的組織及運作》的規定，以及考慮到第26/2009號行政法規

第二十二條至二十三條的規定及本人行使刊登於二零一五年二月

十三日第六期《澳門特別行政區公報》第二組副刊內的二零一五

年一月二十九日第17/2015號社會文化司司長批示第四款所轉授

予的權限，決定如下：

一、轉授予本局副局長謝慶茜以下屬管理旅遊推廣廳和傳

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

Torna-se público que se encontram afixados, no quadro de 
informação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sita 
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 
«Hot Line», 12.º andar, Macau, e publicados na página electró-
nica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo) e 
na página electrónica da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, os avisos referentes à abertura dos 
concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados aos 
trabalhadores da DST, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), com dez dias de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, tendo em vista o 
preenchimento dos seguintes lugares:

Um lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico do quadro de pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Turismo;

Dois lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, providos em regime de contrato além do quadro;

Quatro lugares de inspector especialista, 1.º escalão, da car-
reira especial, na área de inspecção do quadro do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Turismo;

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico admi-
nistrativo do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Turismo.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 17 de Março de 2015.

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

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Avisos

Despacho n.º 20/DIR/2015

Tendo em atenção o disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 
e o Regulamento Administrativo n.º 18/2011 (Organização e 
funcionamento da Direcção dos Serviços de Turismo), conside-
rando, ainda, o disposto nos artigos 22.º a 23.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 e no uso da faculdade conferida 
pelo n.º 4 do Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 17/2015, de 29 de Janeiro de 2015, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 6, II Série, Suplemento, de 13 de Fevereiro de 2015, deter-
mino:

1. São subdelegadas na subdirectora destes Serviços, Tse 
Heng Sai, no âmbito da gestão do Departamento de Promoção 
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播及對外關係廳範疇之權限，以及轉授予本局副局長程衛東以

下屬管理組織計劃及發展廳和培訓及質量管理廳範疇之權限：

（一）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由或工

作需要而提交的轉移年假申請作出決定；

（二）批准不超越法定上限的超時或輪值工作；

（三）批准旅遊局工作人員及其家屬前往在衛生局範圍內運

作的健康檢查委員會作檢查；

（四）決定工作人員出外公幹，但以有權收取三天日津貼的

情況為限；

（五）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舉行的該等活動；

（六）批准金額不超過澳門幣二萬元的招待費；

（七）在旅遊局職責範疇，簽署發給澳門特別行政區及以外

各實體和機構的文書。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、獲轉授權人自二零一四年十二月二十日起在本轉授權範

圍內所作的行為，予以追認。

四、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

（經社會文化司司長二零一五年三月十日的批示確認）

二零一五年三月十六日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $2,388.00）

第21/DIR/2015號批示

根據第15/2009號法律第十條和第18/2011號行政法規《旅

遊局的組織及運作》的規定，以及考慮到第26/2009號行政法規

第二十二條至二十三條的規定及本人行使刊登於二零一五年二月

十三日第六期《澳門特別行政區公報》第二組副刊內的二零一五

Turística e do Departamento de Comunicação e Relações Ex-
ternas, e no subdirector destes Serviços, Cheng Wai Tong, no 
âmbito da gestão do Departamento de Planeamento e Desen-
volvimento da Organização e do Departamento de Formação e 
Controlo da Qualidade, as seguintes competências:

1) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 
curta duração e decidir sobre pedidos de transferência de fé-
rias, por motivos pessoais ou por conveniência de serviço;

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

3) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da Direcção 
dos Serviços de Turismo e dos seus familiares às Juntas Médi-
cas, que funcionam no âmbito dos Serviços de Saúde;

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

5) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau ou, quando realizados no exterior, nas condições referi-
das na alínea anterior;

6) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
20 000,00 (vinte mil) patacas;

7) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito das atribuições da Direcção dos Serviços de Turismo.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelos subdelegados, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 20 de 
Dezembro de 2014.

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 16 de Março de 2015.

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

(Custo desta publicação $ 2 388,00)

Despacho n.º 21/DIR/2015

Tendo em atenção o disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 
e o Regulamento Administrativo n.º 18/2011 (Organização e 
funcionamento da Direcção dos Serviços de Turismo), conside-
rando, ainda, o disposto nos artigos 22.º a 23.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 e no uso da faculdade conferida 
pelo n.º 4 do Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 17/2015, de 29 de Janeiro de 2015, publicado no 
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年一月二十九日第17/2015號社會文化司司長批示第四款所轉授

予的權限，決定如下：

一、將下列一般權限轉授予旅遊局各廳長：

（一）確認附屬單位人員已提供的超時工作；

（二）簽署涉及請求取得財貨及勞務的諮詢報價之文書，但

以第17/2015號社會文化司司長批示第一款（二十）項規定的金額

為限；

（三）批准除主管以外的附屬單位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，但以一

日為限。

二、對於行使本批示所載轉授權限而作出的行為，得提起必

要訴願。

三、各主管自二零一四年十二月二十日起在本轉授權限範圍

內作出的一切行為，予以追認。

四、在不影響上款規定的情況下，本批示自公佈日起生效。

（經社會文化司司長二零一五年三月十六日的批示確認）

二零一五年三月十九日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $1,840.00）

社 會 工 作 局

名 單

社會工作局為填補編制外合同行政技術助理員職程第一職

階首席行政技術助理員一缺，經二零一五年一月二十一日第三期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查和限制性方式

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

孔秀娟 ............................................................................. 82.39

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，應考人可自本成績名單公佈之日起十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 6, II Série, Suplemento, de 13 de Fevereiro de 2015, deter-
mino:

1. É subdelegada em todos os chefes de departamento da Di-
recção dos Serviços de Turismo, a competência genérica para:

1) Confirmar o serviço prestado em regime de horas extraor-
dinárias do pessoal afecto à respectiva subunidade;

2) Assinar expediente relativo ao pedido da cotação de con-
sulta para aquisição de bens e serviços, até ao limite previsto 
na alínea 20) do n.º 1 do Despacho do Secretário para os As-
suntos Sociais e Cultura n.º 17/2015;

3) Autorizar a participação do pessoal afecto à respectiva 
subunidade em congressos, seminários, colóquios, jornadas e 
outras actividades semelhantes, quando realizados na Região 
Administrativa Especial de Macau até ao limite de um dia, 
com excepção do pessoal de chefia.

2. Dos actos praticados no exercício da subdelegação de 
competências constante do presente despacho, cabe recurso 
hierárquico necessário.

3. São ratificados todos os actos praticados pelos chefes, no 
âmbito das competências ora subdelegadas desde 20 de De-
zembro de 2014.

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 19 de Março de 2015.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 840,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da car-
reira de assistente técnico administrativo, provido em regime 
de contrato além do quadro do pessoal do Instituto de Acção 
Social, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 21 de 
Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Hong Sao Kun ..................................................................... 82,39

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.
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（經社會文化司司長於二零一五年三月十七日的批示認可）

二零一五年二月十三日於社會工作局

典試委員會：

主席：一等高級技術員　蔡輝明 

正選委員：二等技術員　龔安娜

     特級技術輔導員 陳偉中（行政公職局指定）

社會工作局為填補編制外合同技術員職程社會工作範疇第

一職階特級技術員一缺，經二零一五年一月二十一日第三期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查和限制性方式進行

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

許婉婷 ............................................................................. 86.67

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，應考人可自本成績名單公佈之日起十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一五年三月十七日的批示認可）

二零一五年二月十七日於社會工作局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員　陳維奇 

正選委員：二等高級技術員　廖迪宇

     特級技術員　鄧志偉（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $2,349.00）

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/005/2015）

根據社會文化司司長於二零一五年三月十一日作出之批示，

為澳門大學提供天然氣設施保養服務進行公開招標，提供服務

的期間為二零一五年七月一日至二零一七年六月三十日。

有意競投者可從二零一五年三月二十五日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往中國

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Março de 2015).

Instituto de Acção Social, aos 13 de Fevereiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Choi Fai Meng, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Ana Kam Constantino, técnica de 2.ª classe; e

Chan Wai Chong, adjunto-técnico especialista (pelos SAFP).

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico especialista, 1.º escalão, área de serviço social, da 
carreira de técnico, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal do Instituto de Acção Social, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 3, II Série, de 21 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Hui Yun Teng ...................................................................... 86,67

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Março de 2015).

Instituto de Acção Social, aos 17 de Fevereiro de 2015.

O Júri:

Presidente: Jose Chan, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Lio Tek U, técnico superior de 2.ª classe; e 

Tang Chi Wai, técnico especialista (pelos SAFP).

(Custo desta publicação $ 2 349,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/005/2015)

Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Março 
de 2015, se encontra aberto o concurso público para a presta-
ção de serviços de manutenção das instalações de gás natural 
para a Universidade de Macau, no período de 1 de Julho de 
2015 a 30 de Junho de 2017.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de $ 100,00 (cem patacas) por exemplar, encontram-se 
à disposição dos interessados, a partir do dia 25 de Março de 
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澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1012室採購

處，取得《招標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正

（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可派員出席有關講解會及

實地視察。講解會將安排於二零一五年三月二十七日下午三時正

在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓三樓，3022室

舉行，而實地視察亦將安排於當天在講解會後進行。

截止遞交投標書日期為二零一五年四月九日下午五時

三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本

大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣叁萬肆仟捌佰元正

（$34,800.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」

之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一五年四月十日上午十時正，在中國澳門氹

仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1011室舉行。

二零一五年三月十八日於澳門大學

副校長 黎日隆（行使澳門大學校長授予的權力，該授權刊

登於二零一零年一月十三日第二期《澳門特別行政區公報》第二

組中的澳門大學公告內）

（是項刊登費用為 $2,006.00）

通 告

澳門大學財務總監根據《行政程序法典》第三十八條及刊登

於二零一零年一月十三日第二期第二組《澳門特別行政區公報》

澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之授權的第十八款作出

本決定：

一、轉授權予會計處代處長李敏儀或其代任人作出下列行為

的職權：

（一）根據法律規定，核准其管轄單位的員工享受年假及接

受合理缺勤之解釋；

（二）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作；

2015, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 
horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala N6-1012, 
1.º andar do Edifício Administrativo, N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento e 
inspeccionarem o local. A sessão de esclarecimento decorrerá 
às 15,00 horas do dia 27 de Março de 2015, na Sala N6-3022, 
3.º andar do Edifício Administrativo, na Universidade de Ma-
cau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, sendo a 
inspecção do local efectuada no mesmo dia, após a sessão de 
esclarecimento.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 9 de Abril de 2015. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de $ 34 800,00 (trinta 
e quatro mil e oitocentas patacas) feita em numerário ou me-
diante ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução 
a favor da Universidade de Macau.

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

Universidade de Macau, aos 18 de Março de 2015.

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

(Custo desta publicação $ 2 006,00 )

Avisos

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 18 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 Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro 
de 2010, a directora do Gabinete de Assuntos Financeiros da 
Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar na chefe, substituta, da Secção de Contabilida-
de, Lee Mun Yee, ou no seu substituto, os poderes para a práti-
ca dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige, de acordo com as disposições legais;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, nos termos permiti-
dos por lei;
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（三）根據既定的標準，作出行政部門員工工作表現評核所

需的一切行為；

（四）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件。

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、本轉授權由二零一五年四月十八日起生效。

澳門大學財務總監根據《行政程序法典》第三十八條及刊登

於二零零九年十二月二日第四十八期第二組《澳門特別行政區公

報》澳門大學通告內有關澳門大學財務管理委員會核准之授權

的第二十款作出以下決定：

一、轉授予會計處代處長李敏儀或其代任人作出下列行為

的職權：

（一）收取澳大本身的收入及在具公共庫房出納職能的代理

銀行存取該等款項；

（二）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單

位的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（三）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上款所指金額的一半；

（四）根據法律規定，核准進行載於澳門大學本身預算項目

範圍內支付的開支程序及結算；

（五）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開

支。

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、本轉授權由二零一五年四月十八日起生效。

二零一五年三月十七日於澳門大學

財務總監　梁美齊

澳門大學校長辦公室主任根據《行政程序法典》第三十八條

及刊登於二零一一年九月二十八日第三十九期第二組《澳門特別

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos funcionários do serviço administrativo tendo em 
conta os parâmetros previamente definidos;

4) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

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

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor a 18 
de Abril de 2015.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 20 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, 
II Série, de 2 de Dezembro de 2009, a directora do Gabinete 
de Assuntos Financeiros da Universidade de Macau decidiu o 
seguinte:

1. Subdelegar na chefe, substituta, da Secção de Contabilida-
de, Lee Mun Yee, ou no seu substituto, os poderes para a práti-
ca dos seguintes actos:

1) Arrecadar as receitas próprias da Universidade de Macau 
e o seu levantamento e depósito nos bancos agentes da Caixa 
Geral do Tesouro;

2) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da respectiva 
unidade que dirige, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido no núme-
ro anterior é reduzido a metade;

4) Aprovar, de acordo com as disposições legais, o processa-
mento e liquidação das despesas inseridas no orçamento priva-
tivo da Universidade de Macau;

5) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, de acordo com os requisitos legais.

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

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor a 18 
de Abril de 2015.

Universidade de Macau, aos 17 de Março de 2015.

A Directora do Gabinete de Assuntos Financeiros da Uni-
versidade de Macau, Leung Mi Chai.

A directora do Gabinete do Reitor da Universidade de Ma-
cau, nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
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行政區公報》澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之授權的

第三款作出以下決定：

一、轉授予法律事務及行政效率處處長陳麗芬或其代任人

作出下列行為的職權：

（一）根據法律要求，核准其管轄單位的員工享受年假及接

受合理缺勤之解釋；

（二）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件。

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、本轉授權由二零一五年四月十一日起生效。

澳門大學校長辦公室主任根據《行政程序法典》第三十八條

及刊登於二零一一年九月二十八日第三十九期第二組《澳門特別

行政區公報》澳門大學通告內有關澳門大學財務管理委員會核

准之授權的第三款作出以下決定：

一、轉授予法律事務及行政效率處處長陳麗芬或其代任人

作出下列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單

位的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上款所指金額的一半；

（三）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開

支。

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、本轉授權由二零一五年四月十一日起生效。

二零一五年三月十九日於澳門大學

校長辦公室主任 楊秀玲

（是項刊登費用為 $5,161.00）

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 39, II Série, de 28 de Setembro 
de 2011, decidiu o seguinte:

1. Subdelegar na chefe da Secção de Assuntos Jurídicos e 
Eficiência Administrativa, Chan Lai Fan, ou no seu substituto, 
os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige, de acordo com os requisitos legais;

2) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

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

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor a 11 
de Abril de 2015.

A directora do Gabinete do Reitor da Universidade de Ma-
cau, nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau, no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, 
II Série, de 28 de Setembro de 2011, decidiu o seguinte:

1. Subdelegar na chefe da Secção de Assuntos Jurídicos e 
Eficiência Administrativa, Chan Lai Fan, ou no seu substituto, 
os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da respectiva 
unidade que dirige, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido no núme-
ro anterior é reduzido a metade;

3) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, nos termos permitidos por lei.

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

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor a 11 
de Abril de 2015.

Universidade de Macau, aos 19 de Março de 2015.

A Directora do Gabinete do Reitor da Universidade de Ma-
cau, Ieong Sao Leng.

(Custo desta publicação $ 5 161,00)
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Publica-se a seguinte deliberação do Senado da Universidade de 
Macau, tomada na sua 3.ª sessão realizada no dia 19 de Feve-
reiro de 2014:

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 o plano de estudos do curso 
de mestrado em Letras, variante em Tradução, da Faculdade 
de Letras da Universidade de Macau, publicados no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 20 de Junho de 
2007. A organização científico-pedagógica e o plano de estu-
dos alterado constam dos anexos I e II à presente 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 20 de Março de 2015.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de mestrado em 
Letras (Tradução Inglês-Chinês) e do curso de mestrado em 

Letras (Tradução Português-Chinês)

1. Grau Académico: Mestrado em Letras

2. Variante: Tradução Inglês-Chinês/Tradução Português-Chinês 

3. Duração normal do curso: Dois anos lectivos

4. Requisitos de graduação: 

1) Os estudantes que optem pela dissertação académica 
devem completar 24 unidades de crédito e elaborar uma dis-
sertação académica, com aprovação na respectiva discussão. 
Satisfeitos estes requisitos, é-lhes atribuído o grau de mestre 
em Letras (Tradução Inglês-Chinês) ou o grau de mestre em 
Letras (Tradução Português-Chinês);

2) Os estudantes que optem pela dissertação aplicada devem 
completar 27 unidades de crédito e elaborar uma dissertação 
aplicada, com aprovação na respectiva discussão. Satisfeitos 
estes requisitos, é-lhes atribuído o grau de mestre em Letras 
(Tradução Inglês-Chinês) ou o grau de mestre em Letras (Tra-
dução Português-Chinês).

5. Línguas veiculares: As aulas serão ministradas em chi-
nês/inglês ou chinês/português, de acordo com a especialidade do 
respectivo grupo linguístico (chinês-inglês ou chinês-português).

ANEXO II

Os estudantes, antes de frequentarem o curso, devem optar 
por um grupo linguístico (chinês-inglês ou chinês-português). 

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一四年二月十九日第三次

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，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，

決議修改刊登於二零零七年六月二十日第二十五期第二組《澳門

特別行政區公報》之澳門大學通告內有關澳門大學人文學院文

學碩士學位課程──翻譯專業的學術與教學編排及學習計劃。

經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。

二零一五年三月二十日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

文學碩士學位（英漢翻譯）課程及

文學碩士學位（葡漢翻譯）課程

學術與教學編排

一、學位：文學碩士

二、主修專業：英漢翻譯/葡漢翻譯

三、課程正常期限：兩學年

四、畢業要求：

（一）如學生選擇學術論文的選項，必須完成24學分，並撰

寫一篇學術論文及通過論文答辯。完成學術論文並通過答辯

者，授予「文學碩士學位（英漢翻譯）」或「文學碩士學位（葡漢

翻譯）」。

（二）如學生選擇應用論文的選項，必須完成27學分，並撰

寫一篇應用論文及通過論文答辯。完成應用論文並通過答辯

者，授予「文學碩士學位（英漢翻譯）」或「文學碩士學位（葡漢

翻譯）」。

五、授課語言：按各語言組（中/英、中/葡）的專業，以中文 /

英文或中文/葡文授課。

附件二

開始修讀課程之前，學生須選擇相應的語言組（中/英或中/

葡）。
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文學碩士學位（英漢翻譯）課程及

文學碩士學位（葡漢翻譯）課程

學習計劃

（為選寫學術論文之學生所設）

科目 種類 每週學時 學分

一年級：

翻譯適用之比較語言研究 必修 3 3

翻譯研究之理論概念 " 3 3

翻譯技術 " 3 3

學術研究設計與寫作 " 3 3

四門選自選修科目表內的科目* 選修 12 12

二年級：

學術論文** 必修 -- 6

總學分 30

註釋：

*經課程主任同意，學生可以選修2門（6學分）其他文學碩士

課程/專業的科目。

**進入論文階段前，學生應至少完成三分之二的課程的科目

修讀要求，並且應獲得不低於2.7的成績平均積點。

文學碩士學位（英漢翻譯）課程及

文學碩士學位（葡漢翻譯）課程

學習計劃

（為選寫應用論文之學生所設）

科目 種類 每週學時 學分

一年級：

翻譯適用之比較語言研究 必修 3 3

翻譯研究之理論概念 " 3 3

翻譯技術 " 3 3

四門選自選修科目表內的科目* 選修 12 12

Plano de estudos do curso de mestrado em Letras (Tradução 
Inglês-Chinês) e do curso de mestrado em Letras (Tradução 

Português-Chinês) 
para os alunos que optem pela elaboração 

de dissertação académica

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano Lectivo

Línguas Comparadas 
para Fins de Tradução Obrigatória 3 3

Conceitos Teóricos de 
Tradução » 3 3

Tecnologias Aplicadas 
à Tradução » 3 3

Investigação: Planea-
mento e Redacção » 3 3

Quatro disc ipl inas a 
escolher da Lista de 
Disciplinas Opcionais* Opcionais 12 12

2.º Ano Lectivo

Dissertação Académi-
ca** Obrigatória -- 6

Total 30

Nota:

* Os estudantes podem escolher, mediante autorização do 
director de curso, duas disciplinas (com seis unidades de crédi-
to) de outros cursos/variantes de mestrado em Letras.

** Para se qualificarem para a fase de elaboração da disser-
tação, os estudantes devem completar, pelo menos, dois terços 
do número exigido de disciplinas para o respectivo curso, com 
GPA não inferior a 2,7.

Plano de estudos do curso de mestrado em Letras (Tradução 
Inglês-Chinês) e do curso de mestrado em Letras (Tradução 

Português-Chinês) 
para os alunos que optem pela elaboração 

de dissertação aplicada

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano Lectivo

Línguas Comparadas 
para Fins de Tradução Obrigatória 3 3

Conceitos Teóricos de 
Tradução » 3 3

Tecnologias Aplicadas 
à Tradução » 3 3

Quatro disc ipl inas a 
escolher da Lista de 
Disciplinas Opcionais* Opcionais 12 12
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科目 種類 每週學時 學分

二年級：

學術研究設計與寫作 必修 3 3

一門選自選修科目表內的科目* 選修 3 3

應用論文** 必修 -- 3

總學分 30

註釋：

*經課程主任同意，學生可以選修2門（6學分）其他文學碩士

課程/專業的科目。

**進入論文階段前，學生應至少完成三分之二的課程的科目

修讀要求，並且應獲得不低於2.7的成績平均積點。

文學碩士學位（英漢翻譯）課程及

文學碩士學位（葡漢翻譯）課程

選修科目表

科目 每週學時 學分

中英翻譯 3 3

中葡翻譯 3 3

英中翻譯 3 3

英葡翻譯 3 3

葡英翻譯 3 3

葡中翻譯 3 3

中英口譯I 3 3

中葡口譯I 3 3

英葡口譯I 3 3

中英口譯II 3 3

中葡口譯II 3 3

英葡口譯II 3 3

話語途徑論翻譯 3 3

行政管理及商務翻譯 3 3

翻譯中之文化問題 3 3

翻譯中之性別 3 3

歷史、文化與翻譯 3 3

文學翻譯 3 3

文學、文化與翻譯：語言與意識形態 3 3

翻譯名著選讀 3 3

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

2.º Ano Lectivo

Investigação: Planea-
mento e Redacção Obrigatória 3 3

Uma disciplina a esco-
lher da Lista de Disci-
plinas Opcionais* Opcional 3 3

Dissertação Aplicada** Obrigatória -- 3

Total 30

Nota:

* Os estudantes podem escolher, mediante autorização do 
director de curso, duas disciplinas (com seis unidades de crédito) 
de outros cursos/variantes de mestrado em Letras. 

** Para se qualificarem para a fase de elaboração da disser-
tação, os estudantes devem completar, pelo menos, dois terços 
do número exigido de disciplinas para o respectivo curso, com 
GPA não inferior a 2,7.

Curso de mestrado em Letras (Tradução Inglês-Chinês) e 
Curso de mestrado em Letras (Tradução Português-Chinês) 

Lista de Disciplinas Opcionais

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Tradução Chinês-Inglês 3 3

Tradução Chinês-Português 3 3

Tradução Inglês-Chinês 3 3

Tradução Inglês-Português 3 3

Tradução Português-Inglês 3 3

Tradução Português-Chinês 3 3

Interpretação I Chinês-Inglês 3 3

Interpretação I Chinês-Português 3 3

Interpretação I Inglês-Português 3 3

Interpretação II Chinês-Inglês 3 3

Interpretação II Chinês-Português 3 3

Interpretação II Inglês-Português 3 3

Análise do Discurso para Tradução 3 3

Tradução Administrativa e Comercial 3 3

Aspectos Culturais da Tradução 3 3

O Género na Tradução 3 3

A História e a Cultura na Tradução 3 3

Tradução Literária 3 3

Literatura, Cultura e Tradução: Língua 
e Ideologia 3 3

Leituras de Textos Traduzidos 3 3
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科目 每週學時 學分

翻譯專題I 3 3

翻譯專題II 3 3

翻譯專題III 3 3

翻譯專題IV 3 3

文化翻譯 3 3

媒體翻譯 3 3

翻譯與比較文學 3 3

法律文本翻譯 3 3

影視翻譯 3 3

流行文化文本翻譯 3 3

人文與藝術文本翻譯 3 3

社會科學文本翻譯 3 3

翻譯批評與評審 3 3

翻譯教學法 3 3

長篇翻譯 3 3

（是項刊登費用為 $7,477.00）

旅 遊 學 院

名 單

旅遊學院為以個人勞動合同任用的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

二十一日第三期第二組《澳門特別行政區公報》刊登以有限制及

審查文件方式進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成

績名單如下：

合格應考人： 分

顏小蓉 ............................................................................... 83.6

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年三月十六日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年三月九日於旅遊學院

典試委員會： 

主席：處長 陳美霞

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Temas Especiais de Tradução I 3 3

Temas Especiais de Tradução II 3 3

Temas Especiais de Tradução III 3 3

Temas Especiais de Tradução IV 3 3

Traduzir as Culturas 3 3

Tradução para os Media 3 3

A Tradução e a Literatura Comparada 3 3

Tradução do Texto Jurídico 3 3

Tradução Audiovisual 3 3

Tradução de Textos da Cultura Popular 3 3

Tradução de Textos sobre as Artes 3 3

A Tradução de Textos das Ciências 
Sociais 3 3

Crítica e Avaliação da Tradução 3 3

Pedagogia da Tradução 3 3

Projecto de Tradução 3 3

(Custo desta publicação $ 7 477,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de assistente técnico administrativo principal, 1.º es-
calão, da carreira de assistente técnico administrativo, provido 
em regime do contrato individual de trabalho do Instituto de 
Formação Turística, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II 
Série, de 21 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Ngan Sio Iong .......................................................................83,6

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 classificativa 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 os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Março de 2015).

Instituto de Formação Turística, aos 9 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Chan Mei Ha, chefe de divisão.
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正選委員：一等高級技術員 馮若華

  民政總署一等技術員 Chan Hermínia

（是項刊登費用為 $1,361.00）

公 告

旅遊學院為填補以下空缺，經於二零一五年二月十一日第六

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件及有限

制的方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定公佈，准

考人臨時名單已張貼於望廈山旅遊學院行政暨財政輔助部告示

板，並於旅遊學院內聯網內公佈：

個人勞動合同人員空缺：

第一職階首席公關督導員一缺。

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。

二零一五年三月十九日於旅遊學院

副院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $989.00）

社 會 保 障 基 金

通  告

第01/PRES/FSS/2015號批示

根據十月十八日第59/93/M號法令第十二條的規定及二零

一五年三月五日社會保障基金行政管理委員會之授權決議，本人

決定：

一、將作出下列行為的權限授予及轉授予行政管理委員會

副主席陳寶雲或其合法代任人：

（一）批准發放及支付社會保障制度的給付，但肺塵埃沉著

病之給付及因勞動關係中而生之債權給付除外；

（二）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；

Vogais efectivos: Fong Ieok Wa, técnico superior de 1.ª classe; e 

Chan Hermínia, técnica de 1.ª classe do Instituto para os As-
suntos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Anúncio

Informa-se que nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncio 
do Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro deste Ins-
tituto, sito na Colina de Mong-Há, e publicada na intranet do 
Instituto de Formação Turística (IFT), a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores do IFT, para o preenchimento do 
seguinte lugar do IFT, cujo anúncio de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2015:

Lugar do trabalhador contratado por contrato individual de 
trabalho:

Um lugar de assistente de relações públicas principal, 1.º escalão.

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

Instituto de Formação Turística, aos 19 de Março de 2015.

A Vice-Presidente do Instituto, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 989,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Avisos

Despacho n.º 01/PRES/FSS/2015 

Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 59/93/M, de 18 
de Outubro, e da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração, datada de 5 de 
Março de 2015, determino:

1. É delegada e subdelegada na vice-presidente do Conselho 
de Administração, Chan Pou Wan, ou em quem legalmente a 
substitua, a competência para praticar os seguintes actos:

1) Autorizar a atribuição e pagamento das prestações do 
Regime da Segurança Social, com excepção das prestações por 
pneumoconioses e dos créditos emergentes das relações de tra-
balho;

2) Autorizar a atribuição de apoios e incentivos previstos no 
Regulamento dos Incentivos e Formação aos Desempregados 
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Economia e Fi-
nanças n.º 6/2004, com excepção dos subsídios destinados às 
acções de inserção sociolaboral de deficientes e dos destinados 
a acções de formação;
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（三）批准社會保障制度受益人及供款人的登錄及取消；

（四）對社會保障制度供款的徵收及補交事宜作出決定；

（五）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；

（六）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；

（七）在其管轄事務的範圍內，批准對不應徵收之款項作出

返還；

（八）在其管轄事務的範圍內，對應退回款項予社會保障基

金的事宜作出決定；

（九）在上述授予的權限範圍內，對卷宗之組成及決定之執

行，作出必要之行為及簽署所需的公函或文書。

二、以上授予的簽署權不包括發往行政長官辦公室、主要官

員辦公室、立法會、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室的公函

或文書，亦不包括發往澳門特別行政區以外各實體和機構的公

函或文書。

三、本授權及轉授權不妨礙收回權與監管權。

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、廢止第03/PRES/FSS/2011號批示。

六、自二零一四年十二月二十日起，獲授權人在本授權及轉

授權範圍內所作的行為，予以追認。

七、在不妨礙上款規定下，本批示自公佈日起生效。

（經二零一五年三月十二日行政管理委員會決議確認）

第02/PRES/FSS/2015號批示

根據十月十八日第59/93/M號法令第十二條的規定及二零

一五年三月五日社會保障基金行政管理委員會之授權決議，本人

決定：

一、將作出下列行為的權限授予及轉授予社會保障廳廳長

楊婉麗或其合法代任人：

（一）批准第14/2012號法律《公積金個人帳戶》第九條第一

款及第二款（二）及（三）項規定的有關提取公積金個人帳戶款

項的申請；

3) Autorizar a inscrição e cancelamento de beneficiário e de 
contribuinte do Regime da Segurança Social; 

4) Decidir sobre a cobrança e pagamento retroactivo de con-
tribuições do Regime da Segurança Social;

5) Decidir sobre a aplicação de multa prevista no Regime da 
Segurança Social, nos termos da legislação aplicável;

6) 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);

7) No seu âmbito de competência, autorizar a restituição de 
quantias indevidamente cobradas;

8) No seu âmbito de competência, decidir sobre a reposição 
de quantias ao Fundo de Segurança Social;

9) No âmbito das competências acima delegadas, praticar os 
actos e assinar a correspondência ou o expediente necessários 
à instrução dos processos e à execução das decisões.

2. A delegação de assinatura não abrange a de ofícios ou o 
expediente que deva ser endereçado aos Gabinetes do Chefe 
do Executivo ou dos titulares dos principais cargos, à Assem-
bleia Legislativa, ao Gabinete do Procurador do Ministério 
Público e ao Gabinete do Presidente do Tribunal de Última 
Instância, nem a daquele dirigido a entidades e organismos ex-
teriores à Região Administrativa Especial de Macau.

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

4. Dos actos praticados no exercício das presentes delegações 
de competências constantes do presente despacho cabe recurso 
hierárquico necessário.

5. É revogado o Despacho n.º 03/PRES/FSS/2011.

6. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito das presentes delegações ou subdelegações de com-
petências, desde 20 de Dezembro de 2014.

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

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

12 de Março de 2015). 

Despacho n.º 02/PRES/FSS/2015

Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 59/93/M, de 18 
de Outubro, e da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração, datada de 5 de 
Março de 2015, determino:

1. É delegada e subdelegada na chefe do Departamento da 
Segurança Social, Ieong Iun Lai, ou em quem legalmente a 
substitua, a competência para praticar os seguintes actos:

1) Autorizar o levantamento de verba na conta individual 
nos termos do n.º 1 e alíneas 2) e 3) do n.º 2 do artigo 9.º da 
Lei n.º 14/2012 (Contas individuais de previdência);
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（二）批准其附屬單位人員享受年假或將之提前或延遲，以

及就因個人理由或工作需要而轉移年假作出決定；

（三）批准其附屬單位人員的缺勤；

（四）批准就其附屬單位之存檔文件提供資訊、進行查閱或

發出證明，但法律另有規定者除外；

（五）簽署對卷宗之組成及決定之執行所需的公函或文

書。

二、以上授予的簽署權不包括發往行政長官辦公室、主要官

員辦公室、立法會、檢察長辦公室、終審法院院長辦公室的公函

或文書，亦不包括發往澳門特別行政區以外各實體和機構的公

函或文書。

三、本授權及轉授權不妨礙收回權與監管權。

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、廢止第04/ P R E S/ F S S/2011號批示及第01/ P R E S/

FSS/2013號批示。

六、自二零一四年十二月二十日起，獲授權人在本授權及轉

授權範圍內所作的行為，予以追認。

七、在不妨礙上款規定下，本批示自公佈日起生效。

（經二零一五年三月十二日行政管理委員會決議確認）

第03/PRES/FSS/2015號批示

根據十月十八日第59/93/M號法令第十二條的規定及二零

一五年三月五日社會保障基金行政管理委員會之授權決議，本人

決定：

一、將作出下列行為的權限授予及轉授予供款事務處處長

陳寶儀或其合法代任人：

（一）批准其附屬單位人員享受年假或將之提前或延遲，以

及就因個人理由或工作需要而轉移年假作出決定；

（二）批准其附屬單位人員的缺勤；

（三）批准就其附屬單位之存檔文件提供資訊、進行查閱或

發出證明，但法律另有規定者除外；

2) Autorizar o gozo, a antecipação ou o adiamento de férias 
dos trabalhadores das suas subunidades, e decidir sobre a 
transferência de férias, por motivos pessoais ou por conveniência 
de serviço;

3) Autorizar as faltas dos trabalhadores das suas subunidades;

4) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados nas suas subunidades, com 
exclusão dos excepcionados por lei; 

5) Assinar a correspondência ou o expediente necessários à 
instrução dos processos e à execução das decisões.

2. A delegação de assinatura não abrange a de ofícios ou o 
expediente que deva ser endereçado aos Gabinetes do Chefe 
do Executivo ou dos titulares dos principais cargos, à Assem-
bleia Legislativa, ao Gabinete do Procurador do Ministério 
Público e ao Gabinete do Presidente do Tribunal de Última 
Instância, nem a daquele dirigido a entidades e organismos ex-
teriores à Região Administrativa Especial de Macau.

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

4. Dos actos praticados no exercício das presentes delegações 
e subdelegações de competências constantes do presente des-
pacho cabe recurso hierárquico necessário.

5. São revogados os Despachos n.os 04/PRES/FSS/2011 e 
01/PRES/FSS/2013.

6. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito das presentes delegações e subdelegações de compe-
tências, desde 20 de Dezembro de 2014.

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

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

12 de Março de 2015). 

Despacho n.º 03/PRES/FSS/2015

Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 59/93/M, de 18 
de Outubro, e da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração, datada de 5 de 
Março de 2015, determino:

1. É delegada e subdelegada na chefe da Divisão de Contri-
buições, Chan Pou I, ou em quem legalmente a substitua, a 
competência para praticar os seguintes actos:

1) Autorizar o gozo, a antecipação ou o adiamento de fé-
rias dos trabalhadores das suas subunidades, e decidir sobre a 
transferência de férias, por motivos pessoais ou por conveniên-
cia de serviço;

2) Autorizar as faltas dos trabalhadores das suas subunidades;

3) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados nas suas subunidades, com 
exclusão dos excepcionados por lei; 
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（四）簽署對卷宗之組成及決定之執行所需的公函或文書。

二、以上授予的簽署權不包括發往行政長官辦公室、司長辦

公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法會及司法機關的

公函或文書，亦不包括發往澳門特別行政區以外各實體和機構

的公函或文書。

三、本授權及轉授權不妨礙收回權與監管權。

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、廢止第06/PRES/FSS/2011號批示。

六、自二零一四年十二月二十日起，獲授權人在本授權及轉

授權範圍內所作的行為，予以追認。

七、在不妨礙上款規定下，本批示自公佈日起生效。

（經二零一五年三月十二日行政管理委員會決議確認）

第04/PRES/FSS/2015號批示

根據十月十八日第59/93/M號法令第十二條的規定及二零

一五年三月五日社會保障基金行政管理委員會之授權決議，本人

決定：

一、將作出下列行為的權限授予及轉授予基金發放處處長

鄺光雄或其合法代任人：

（一）批准其附屬單位人員享受年假或將之提前或延遲，以

及就因個人理由或工作需要而轉移年假作出決定；

（二）批准其附屬單位人員的缺勤；

（三）批准就其附屬單位之存檔文件提供資訊、進行查閱或

發出證明，但法律另有規定者除外；

（四）簽署對卷宗之組成及決定之執行所需的公函或文書。

二、以上授予的簽署權不包括發往行政長官辦公室、司長辦

公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法會及司法機關的

公函或文書，亦不包括發往澳門特別行政區以外各實體和機構

的公函或文書。

4) Assinar a correspondência ou o expediente necessários à 
instrução dos processos e à execução das decisões.

2. A delegação de assinatura não abrange a de ofícios ou o 
expediente que deva ser endereçado aos Gabinetes do Chefe 
do Executivo ou dos Secretários, ao Comissariado contra a 
Corrupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Po-
lícia Unitários, aos Serviços de Alfândega, à Assembleia Legis-
lativa e aos órgãos judiciais, nem a daquele dirigido a entidades 
e organismos exteriores à Região Administrativa Especial de 
Macau.

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

4. Dos actos praticados no exercício das presentes delegações 
e subdelegações de competências constantes do presente des-
pacho cabe recurso hierárquico necessário.

5. É revogado o Despacho n.º 06/PRES/FSS/2011.

6. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito das presentes delegações ou subdelegações de com-
petências, desde 20 de Dezembro de 2014.

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

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

12 de Março de 2015). 

Despacho n.º 04/PRES/FSS/2015

Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 59/93/M, de 18 
de Outubro, e da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração, datada de 5 de 
Março de 2015, determino:

1. É delegada e subdelegada no chefe da Divisão de Presta-
ções, Kuong Kuong Hong, ou em quem legalmente o substitua, 
a competência para praticar os seguintes actos:

1) Autorizar o gozo, a antecipação ou o adiamento de férias dos 
trabalhadores das suas subunidades, e decidir sobre a transfe-
rência de férias, por motivos pessoais ou por conveniência de 
serviço;

2) Autorizar as faltas dos trabalhadores das suas subunidades;

3) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados nas suas subunidades, com 
exclusão dos excepcionados por lei; 

4) Assinar a correspondência ou o expediente necessários à 
instrução dos processos e à execução das decisões.

2. A delegação de assinatura não abrange a de ofícios ou o 
expediente que deva ser endereçado aos Gabinetes do Chefe 
do Executivo ou dos Secretários, ao Comissariado contra a 
Corrupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Po-
lícia Unitários, aos Serviços de Alfândega, à Assembleia Legis-
lativa e aos órgãos judiciais, nem a daquele dirigido a entidades 
e organismos exteriores à Região Administrativa Especial de 
Macau.
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三、本授權及轉授權不妨礙收回權與監管權。

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、廢止第07/PRES/FSS/2011號批示。

六、自二零一四年十二月二十日起，獲授權人在本授權及轉

授權範圍內所作的行為，予以追認。

七、在不妨礙上款規定下，本批示自公佈日起生效。

（經二零一五年三月十二日行政管理委員會決議確認）

第05/PRES/FSS/2015號批示

根據十月十八日第59/93/M號法令第十二條的規定及二零

一五年三月五日社會保障基金行政管理委員會之授權決議，本人

決定：

一、將作出下列行為的權限授予及轉授予行政暨財政處處

長伍婉華或其合法代任人：

（一）簽署計算與結算社會保障基金人員服務時間的文件；

（二）簽署報到憑證；

（三）發出社會保障基金人員的職務法律狀況或薪俸狀況

之聲明書及同類文件，以及確認該等文件之影印本；

（四）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（五）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；

（六）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；

（七）批准用以刊登於澳門特別行政區公報的通告及公告的

費用開支；

（八）批准金額上限為澳門幣五百元之常用物料及服務的

開支；

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

4. Dos actos praticados no exercício das presentes delegações 
e subdelegações de competências constantes do presente des-
pacho cabe recurso hierárquico necessário.

5. É revogado o Despacho n.º 07/PRES/FSS/2011.

6. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito das presentes delegações ou subdelegações de com-
petências, desde 20 de Dezembro de 2014.

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

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

12 de Março de 2015). 

Despacho n.º 05/PRES/FSS/2015

Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 59/93/M, de 18 
de Outubro, e da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração, datada de 5 de 
Março de 2015, determino:

1. É delegada e subdelegada na chefe da Divisão Administrativa 
e Financeira, Ng Un Wa, ou em quem legalmente a substitua, a 
competência para praticar os seguintes actos:

1) Assinar os diplomas de contagem e liquidação de tempo 
de serviço prestado pelo pessoal do Fundo de Segurança Social;

2) Assinar as guias de apresentação;

3) Emitir declarações e quaisquer documentos similares, 
comprovativos da situação jurídico-funcional ou remuneratória 
do pessoal do Fundo de Segurança Social, bem como certificar 
fotocópias dos mesmos documentos;

4) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença;

5) Autorizar a apresentação de trabalhadores e seus familiares 
às Juntas Médicas que funcionem no âmbito dos Serviços de 
Saúde;

6) 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;

7) Autorizar as despesas para a publicação de anúncios e 
avisos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau;

8) Autorizar as despesas relativas aos materiais e serviços 
destinados ao uso corrente, até ao montante de 500,00 (qui-
nhentas) patacas;
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（九）批准其附屬單位人員享受年假或將之提前或延遲，以

及就因個人理由或工作需要而轉移年假作出決定；

（十）批准其附屬單位人員的缺勤；

（十一）批准就其附屬單位之存檔文件提供資訊、進行查閱

或發出證明，但法律另有規定者除外；

（十二）簽署對卷宗之組成及決定之執行所需的公函或文

書。 

二、以上授予的簽署權不包括發往行政長官辦公室、司長辦

公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法會及司法機關的

公函或文書，亦不包括發往澳門特別行政區以外各實體和機構

的公函或文書。

三、本授權及轉授權不妨礙收回權與監管權。

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、廢止第05/PRES/FSS/2011號批示。

六、自二零一四年十二月二十日起，獲授權人在本授權及轉

授權範圍內所作的行為，予以追認。

七、在不妨礙上款規定下，本批示自公佈日起生效。

（經二零一五年三月十二日行政管理委員會決議確認）

第06/PRES/FSS/2015號批示

根據十月十八日第59/93/M號法令第十二條的規定及二零

一五年三月五日社會保障基金行政管理委員會之授權決議，本人

決定：

一、將作出下列行為的權限授予及轉授予資訊處處長冼偉

棠或其合法代任人：

（一）批准其附屬單位人員享受年假或將之提前或延遲，以

及就因個人理由或工作需要而轉移年假作出決定；

（二）批准其附屬單位人員的缺勤；

（三）批准就其附屬單位之存檔文件提供資訊、進行查閱或

發出證明，但法律另有規定者除外；

（四）簽署對卷宗之組成及決定之執行所需的公函或文書。

9) Autorizar o gozo, a antecipação ou o adiamento de férias dos 
trabalhadores das suas subunidades, e decidir sobre a transfe-
rência de férias, por motivos pessoais ou por conveniência de 
serviço;

10) Autorizar as faltas dos trabalhadores das suas subunidades;

11) Autorizar a informação, consulta ou passagem de cer-
tidões de documentos arquivados nas suas subunidades, com 
exclusão dos excepcionados por lei; 

12) Assinar a correspondência ou o expediente necessários à 
instrução dos processos e à execução das decisões.

2. A delegação de assinatura não abrange a de ofícios ou o 
expediente que deva ser endereçado aos Gabinetes do Chefe 
do Executivo ou dos Secretários, ao Comissariado contra a 
Corrupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Po-
lícia Unitários, aos Serviços de Alfândega, à Assembleia Legis-
lativa e aos órgãos judiciais, nem a daquele dirigido a entidades 
e organismos exteriores à Região Administrativa Especial de 
Macau.

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

4. Dos actos praticados no exercício das presentes delegações 
e subdelegações de competências constantes do presente des-
pacho cabe recurso hierárquico necessário.

5. É revogado o Despacho n.º 05/PRES/FSS/2011.

6. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito das presentes delegações ou subdelegações de com-
petências, desde 20 de Dezembro de 2014.

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

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

12 de Março de 2015). 

Despacho n.º 06/PRES/FSS/2015

Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 59/93/M, de 18 
de Outubro, e da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração, datada de 5 de 
Março de 2015, determino:

1. É delegada e subdelegada no chefe da Divisão de Informática, 
Sin Vai Tong, ou em quem legalmente o substitua, a competência 
para praticar os seguintes actos:

1) Autorizar o gozo, a antecipação ou o adiamento de férias dos 
trabalhadores das suas subunidades, e decidir sobre a transfe-
rência de férias, por motivos pessoais ou por conveniência de ser-
viço;

2) Autorizar as faltas dos trabalhadores das suas subunidades;

3) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados nas suas subunidades, com 
exclusão dos excepcionados por lei; 

4) Assinar a correspondência ou o expediente necessários à 
instrução dos processos e à execução das decisões.
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2. A delegação de assinatura não abrange a de ofícios ou o 
expediente que deva ser endereçado aos Gabinetes do Chefe 
do Executivo ou dos Secretários, ao Comissariado contra a 
Corrupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Po-
lícia Unitários, aos Serviços de Alfândega, à Assembleia Legis-
lativa e aos órgãos judiciais, nem a daquele dirigido a entidades 
e organismos exteriores à Região Administrativa Especial de 
Macau.

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

4. Dos actos praticados no exercício das presentes delegações 
e subdelegações de competências constantes do presente des-
pacho cabe recurso hierárquico necessário.

5. É revogado o Despacho n.º 12/PRES/FSS/2011.

6. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito das presentes delegações ou subdelegações de com-
petências, desde 20 de Dezembro de 2014.

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

 (Homologado por deliberação do Conselho de Administração, 

de 12 de Março de 2015). 

Despacho n.º 07/PRES/FSS/2015 

Nos termos da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração, datada de 5 de 
Março de 2015, determino:

1. É subdelegada nas chefias funcionais, Lei Ha Mei, Hong 
Kuai Ieng, Leong Ieng Fong, ou em quem legalmente as substi-
tua, a competência para praticar os seguintes actos: 

1) Emitir a certidão de conta corrente do empregador;

2) Emitir a certidão de conta corrente do beneficiário.

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

3. Dos actos praticados no exercício das subdelegações de 
competências constantes do presente despacho cabe recurso 
hierárquico necessário.

4. É revogado o Despacho n.º 02/PRES/FSS/2013.

5. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito das presentes subdelegações de competências, desde 
20 de Dezembro de 2014.

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

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

12 de Março de 2015). 

Fundo de Segurança Social, aos 19 de Março de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Ip Peng Kin.

(Custo desta publicação $ 13 790,00)

二、以上授予的簽署權不包括發往行政長官辦公室、司長辦

公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法會及司法機關的

公函或文書，亦不包括發往澳門特別行政區以外各實體和機構

的公函或文書。

三、本授權及轉授權不妨礙收回權與監管權。

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、廢止第12/PRES/FSS/2011號批示。

六、自二零一四年十二月二十日起，獲授權人在本授權及轉

授權範圍內所作的行為，予以追認。

七、在不妨礙上款規定下，本批示自公佈日起生效。

（經二零一五年三月十二日行政管理委員會決議確認）

第07/PRES/FSS/2015號批示

根據二零一五年三月五日社會保障基金行政管理委員會之

授權決議，本人決定：

一、將以下的權限轉授予職務主管李夏薇、洪桂英、梁映

楓，或其合法代任人：

（一）簽發僱主供款證明書；

（二）簽發受益人供款證明書。

二、本轉授權不妨礙收回權與監管權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、廢止第02/PRES/FSS/2013號批示。

五、自二零一四年十二月二十日起，獲授權人在本轉授權範

圍內所作的行為，予以追認。

六、在不妨礙上款規定下，本批示自公佈日起生效。

（經二零一五年三月十二日行政管理委員會決議確認）

二零一五年三月十九日於社會保障基金

行政管理委員會主席 葉炳權

（是項刊登費用為 $13,790.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Aviso

Despacho n.º 1/DSCC/2015

Ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 70/93/M, de 
20 de Dezembro, no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, e nos artigos 
22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, usando 
da faculdade conferida pelo n.º 3 do Despacho do Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas n.º 12/2015, determino o 
seguinte:

1. É subdelegada no chefe do Departamento de Cartografia, 
Vicente Luís Gracias, a competência para, no âmbito daquele 
departamento, assinar o expediente dirigido a entidades e or-
ganismos da Região Administrativa Especial de Macau. 

2. É subdelegada na chefe da Divisão de Cadastro, Chim 
Heng Sam, a competência para, no âmbito daquela divisão, as-
sinar o expediente dirigido a entidades e organismos da Região 
Administrativa Especial de Macau.

3. É subdelegada na chefe da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira, Lao Lai Kuan, a competência para, no âmbito daque-
la divisão, assinar o expediente dirigido a entidades e organis-
mos da Região Administrativa Especial de Macau.

4. A subdelegação de assinatura do expediente supramencio-
nada não abrange o expediente que deva ser endereçado aos 
Gabinetes do Chefe do Executivo e Secretários, à Assembleia 
Legislativa, aos Gabinetes do Presidente do Tribunal de Últi-
ma Instância e do Procurador, ao Comissariado contra a Cor-
rupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Polícia 
Unitários, aos Serviços de Alfândega, e a Entidades ou Orga-
nismos Públicos situados no exterior da Região Administrativa 
Especial de Macau.

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

6. Dos actos praticados no uso dos poderes subdelegados 
aqui conferidos, cabe recurso hierárquico necessário.

7. São ratificados os actos praticados pelos chefes acima men-
cionados, no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 
20 de Dezembro de 2014.

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 13 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 9 de 
Março de 2015.

O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 2 140,00)

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

通 告

第1/DSCC/2015號批示

根據十二月二十日第70/93/M號法令第四條、第15/2009號法

律第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條的規

定，以及行使第12/2015號運輸工務司司長批示第三款賦予的職

權，本人作出決定如下：

一、轉授予地圖繪製廳廳長雅永健在該廳範疇下，簽署致澳

門特別行政區各實體及機構的文書的權限。

二、轉授予地籍處處長詹慶心在該處範疇下，簽署致澳門特

別行政區各實體及機構的文書的權限。

三、轉授予行政暨財政處處長劉麗群在該處範疇下，簽署致

澳門特別行政區各實體及機構的文書的權限。

四、上述簽署文書之轉授權，不包括發往行政長官辦公室、

各司長辦公室、立法會、終審法院院長辦公室、檢察長辦公室、廉

政公署、審計署、警察總局、海關及澳門特別行政區以外各實體

及機構的文書。

五、本轉授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

六、對行使現轉授權限而作出的行為，得提起必要訴願。

七、自二零一四年十二月二十日起，由上述主管人員在本轉

授權範圍內所作的行為，均予以追認。

八、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起生效。

（經運輸工務司司長於二零一五年三月十三日批示認可）

二零一五年三月九日於地圖繪製暨地籍局

局長 張紹基

（是項刊登費用為 $2,140.00）
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海 事 及 水 務 局

公 告

為填補海事及水務局人員編制內行政技術助理員職程第一

職階首席特級行政技術助理員一缺，經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的

方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，

准考人臨時名單正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行

政處/人事科內，並於海事及水務局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一五年三月十八日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,087.00）

郵 政 局

名 單

郵政局為填補個人勞動合同行政技術助理員職程第一職階

一等行政技術助理員十缺，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。現公佈應考人最後成績名

單如下：

合格應考人： 分

1.º 劉鎮邦 ..................................................................... 82.44

2.º 柯于婕 ..................................................................... 82.11

3.º 何淑軍 ..................................................................... 81.67

4.º 莊文良 ..................................................................... 81.39

5.º 呂健欣 ..................................................................... 81.22

6.º 庄怡 ......................................................................... 81.17

7.º 何嘉儀 ..................................................................... 80.94

8.º 陳健富 ..................................................................... 80.89

9.º 吳家駒 ..................................................................... 80.61

10.º 周芷珊 ..................................................................... 79.56

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicada no website da DSAMA, a lista provisória do can-
didato ao concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de um lugar de assistente técnico 
administrativo especialista principal, 1.º escalão, da carreira 
de assistente técnico administrativo do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 
18 de Fevereiro de 2015.

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

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 18 de Março de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dez lugares 
de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de assistente técnico administrativo, em regime de 
contrato individual de trabalho da Direcção dos Serviços de 
Correios, 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 Lao Chan Pong ........................................................... 82,44

2.º O U Chit ...................................................................... 82,11

3.º Ho Sok Kuan ............................................................... 81,67

4.º Chong Man Leong ..................................................... 81,39

5.º Loi Kin Ian .................................................................. 81,22

6.º Chong I ........................................................................ 81,17

7.º Ho Ka I ........................................................................ 80,94

8.º Chan Kin Fu................................................................ 80,89

9.º Ng Ka Koi .................................................................... 80,61

10.º Chao Chi San .............................................................. 79,56
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按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起計

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九日的批示確認）

二零一五年三月六日於郵政局

典試委員會：

主席：郵政局顧問高級技術員 António Viegas de Jesus

 Costa

正選委員：郵政局特級技術輔導員 林小敏

  民政總署特級技術員 何家會

（是項刊登費用為 $1,908.00）

建 設 發 展 辦 公 室

名 單

建設發展辦公室為填補編制外合同人員高級技術員組別第

一職階顧問高級技術員（行政範疇）一缺，以審查文件及有限制

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七

日第一期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核

成績如下：

合格准考人： 分

鍾少燕 ............................................................................. 81.56

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。

（經運輸工務司司長於二零一五年三月十一日的批示確認）

二零一五年三月四日於建設發展辦公室

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員 徐英華

候補委員：首席顧問高級技術員 張嘉倫

  首席顧問高級技術員（行政公職局） 李錦垣

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 9 de Março de 2015).

Direcção dos Serviços de Correios, aos 6 de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: António Viegas de Jesus Costa, técnico superior 
assessor da DSC.

Vogais efectivos: Lam Sio Man, adjunta-técnica especialista 
da DSC; e

Ho Ka Wui, técnico especialista do IACM.

(Custo desta publicação $ 1 908,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, do grupo de pessoal 
técnico superior, na área de administração, dos trabalhadores 
contratados além do quadro do Gabinete para o Desenvolvi-
mento de Infra-estruturas, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chong Siu In ........................................................................81,56

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 11 de Março de 2015).

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 4 
de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Choi Ieng Va, técnico superior assessor principal.

Vogais suplentes: Cheong Ka Lon, técnico superior assessor 
principal; e

Lei Kam Wun, técnico superior assessor principal da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública.
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建設發展辦公室為填補編制外合同人員技術輔助人員組別

第一職階特級技術輔導員（行政範疇）一缺，以審查文件及有限

制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

七日第一期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評

核成績如下：

合格准考人： 分

李春麗 ............................................................................. 82.22

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。

（經運輸工務司司長於二零一五年三月十一日的批示確認）

二零一五年三月六日於建設發展辦公室

典試委員會：

主席：首席高級技術員 鍾少燕

正選委員：一等技術員 冼嘉欣 

  特級技術輔導員（海事及水務局） 吳兆蓮

（是項刊登費用為 $2,525.00）

建設發展辦公室為填補編制外合同人員高級技術員組別第

一職階首席高級技術員（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，其開考公告已刊登於二零一五年一月七

日第一期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核

成績如下：

合格准考人： 分

劉覺威 ............................................................................. 81.61

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。

（經運輸工務司司長於二零一五年三月十三日的批示確認）

二零一五年三月五日於建設發展辦公室

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 林煒浩

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do grupo de pessoal 
técnico de apoio, na área de administração, dos trabalhadores 
contratados além do quadro do Gabinete para o Desenvolvi-
mento de Infra-estruturas, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lei Chon Lai .......................................................................82,22

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 11 de Março de 2015).

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 6 
de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Chong Siu In, técnico superior principal.

Vogais efectivos: Sin Ka Ian, técnico de 1.ª classe; e

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

(Custo desta publicação $ 2 525,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de técnico superior principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal 
técnico superior, na área de informática, dos trabalhadores con-
tratados além do quadro do Gabinete para o Desenvolvimento 
de Infra-estruturas, cujo anúncio do aviso de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 1, II Série, de 7 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lao Kok Wai ........................................................................81,61

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 13 de Março de 2015).

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 5 
de Março de 2015.

O Júri:

Presidente: Lam Wai Hou, técnico superior assessor.
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正選委員：首席顧問高級技術員（統計暨普查局） 吳美賢

候補委員：顧問高級技術員 許震邦

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公  告

為填補下列建設發展辦公室以編制外合同方式任用的人員

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行普通晉級開考的

公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，准

考人臨時名單張貼於羅理基博士大馬路南光大廈十樓本辦公室

收件處告示板以供查閱﹕

第一職階首席高級技術員兩缺（土木工程範疇一缺及建築

設計範疇一缺）；

第一職階首席技術輔導員（行政範疇）一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年三月十三日於建設發展辦公室

代主任 周惠民

（是項刊登費用為 $1,057.00）

為填補經由建設發展辦公室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兩缺（土木工程範疇一缺及建

築設計範疇一缺），現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，對象

為建設發展辦公室的公務人員，有關開考通告正張貼在澳門羅

理基博士大馬路南光大廈十樓建設發展辦公室內，並於本辦公

室網頁及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特

別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一五年三月十七日於建設發展辦公室

代主任 周惠民

（是項刊登費用為 $920.00）

Vogal efectivo: Ng Mei In, técnico superior assessor principal 
da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

Vogal suplente: Tomás Hoi, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios

Faz-se público que se encontram afixadas, no quadro de 
anúncios do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estru-
turas (GDI), sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício 
Nam Kwong, 10.º andar, as listas provisórias dos candidatos 
aos concursos comuns, de acesso, condicionados, documentais, 
para o preenchimento das seguintes vagas de pessoal do GDI, 
a prover em regime de contrato além do quadro, abertos por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 7, II Série, de 18 de Fevereiro de 
2015, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:  

Dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão (um 
lugar na área de engenharia civil e um lugar na área de arqui-
tectura);

Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, área de 
administração.

As listas afixadas são consideradas definitivas, ao abrigo do 
n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
13 de Março de 2015.

O Coordenador do Gabinete, substituto, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Torna-se público que se encontra afixado, no Gabinete para 
o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), sito na Av. 
do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, 
Macau, e publicado nos sítios da internet do GDI e da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública, o aviso 
referente à abertura do concurso comum, de acesso, condicio-
nado, documental, circunscrito aos trabalhadores do GDI, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
para o preenchimento de dois lugares de técnico superior prin-
cipal, 1.º escalão (um lugar na área de engenharia civil e um 
lugar na área de arquitectura), da carreira de técnico superior, 
providos em regime de contrato além do quadro do pessoal do 
GDI, com dez dias de prazo para a apresentação de candidatu-
ras, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
17 de Março de 2015.

O Coordenador do Gabinete, substituto, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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環 境 保 護 局

公 告

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同任用的人員

進行高級技術員職程第一職階首席高級技術員七缺的限制性普

通晉級開考的公告已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11號至11號D郵政大樓地

下，並於本局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

環境保護局通過以審查文件方式，為以下編制外合同人員

進行限制性普通晉級開考的公告已於二零一五年三月四日第九

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11號至11號D

郵政大樓地下，並於本局網頁內公佈：

一. 技術員職程第一職階首席技術員一缺；

二. 技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一五年三月十八日於環境保護局

代局長 黃蔓葒

（是項刊登費用為 $1,840.00）

燃 料 安 全 委 員 會

名 單

為填補燃料安全委員會編制外合同人員技術員職程第一職

階首席技術員壹缺，以文件審查、有限制的方式進行普通晉級開

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), encontra-se afixada no Edf. dos Correios, sito na 
Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em Macau, 
e publicada na página electrónica da DSPA, a lista provisória 
dos candidatos admitidos ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de sete vagas 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior dos trabalhadores contratados além do quadro da Di-
recção dos Serviços de Protecção Ambiental, cujo anúncio de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 25 de Fevereiro de 
2015. 

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

Tendo em conta que o anúncio de abertura dos concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores contratados além do quadro da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental se encontra publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 
4 de Março de 2015, informa-se que as listas provisórias dos 
candidatos admitidos para o preenchimento das vagas abaixo 
mencionadas se encontram afixadas no Edf. dos Correios, 
sito na Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, 
em Macau, e publicada na página electrónica da DSPA, 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):

I. Uma vaga de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico;

II. Uma vaga de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico.

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

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 18 de 
Março de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Vong Man Hung.

(Custo desta publicação $ 1 840,00)

COMISSÃO DE SEGURANÇA DOS COMBUSTÍVEIS

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do pes-
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考，其開考公告公佈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。應考人成績名單如下：

合格應考人： 分

岑嘉欣 ............................................................................. 82.11

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一五年三月九日的批示確認）

二零一五年三月五日於燃料安全委員會

典試委員會：  

主席：燃料安全委員會全職委員 黃世興

正選委員：燃料安全委員會首席高級技術員 劉子寧

  澳門保安部隊事務局一等高級技術員 林嘉煌

為填補燃料安全委員會個人勞動合同人員技術員職程第一

職階首席技術員壹缺，以文件審查、有限制的方式進行普通晉級

開考，其開考公告公佈於二零一五年一月二十一日第三期《澳門

特別行政區公報》第二組內。應考人成績名單如下：

合格應考人： 分

林浩輝 ............................................................................. 81.28

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一五年三月九日的批示確認）

二零一五年三月五日於燃料安全委員會

典試委員會：  

主席：燃料安全委員會全職委員 黃世興

正選委員：燃料安全委員會首席高級技術員 劉子寧

  退休基金會首席特級技術員 羅日昌

（是項刊登費用為 $2,483.00）

soal em regime de contrato além do quadro da Comissão de 
Segurança dos Combustíveis, cujo anúncio do aviso de abertu-
ra foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 3, II Série, de 21 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Sam Ka Ian ...........................................................................82,11

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 9 de Março de 2015).

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 5 de Março 
de 2015.

O Júri:

Presidente: Wong Sai Heng, membro a tempo inteiro da Co-
missão de Segurança dos Combustíveis.

Vogais efectivos: Lao Chi Neng, técnico superior principal da 
Comissão de Segurança dos Combustíveis; e

Lam Ka Wong, técnico superior de 1.ª classe da Direcção dos 
Seviços das Forças de Segurança de Macau.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do pes-
soal em regime de contrato individual de trabalho da Comissão 
de Segurança dos Combustíveis, cujo anúncio do aviso de aber-
tura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 3, II Série, de 21 de Janeiro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lam Ho Fai ..........................................................................81,28

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 9 de Março de 2015).

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 5 de Março 
de 2015.

O Júri:

Presidente: Wong Sai Heng, membro a tempo inteiro da Co-
missão de Segurança dos Combustíveis.

Vogais efectivos: Lao Chi Neng, técnico superior principal da 
Comissão de Segurança dos Combustíveis; e 

Lo Iat Cheong, técnico especialista principal do Fundo de 
Pensões.

(Custo desta publicação $ 2 483,00)
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交 通 事 務 局

名  單

按照刊登於二零一四年八月二十七日第三十五期第二組《澳

門特別行政區公報》之通告，交通事務局通過考核方式進行普通

對外入職開考，以填補交通事務局以散位合同方式任用的技術工

人職程第一職階技術工人（泥水工範疇）一缺，現公佈最後成績

名單如下：

合格投考人： 分

1.º 黃偉超 ........................................................................ 65.18

2.º 梁啓文 ........................................................................ 64.13

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈公告在《澳門特別行政區公報》之日起計十個工作日

內，就最後成績名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年三月十二日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年三月九日於交通事務局

典試委員會：

主席：職務主管（首席高級技術員）  伍綺紅

正選委員：二等技術員 黃俊華 

  二等技術員 符珊珊 

（是項刊登費用為 $1,361.00）

公 告

交通事務局為填補以下空缺，經於二零一四年八月二十七日

第三十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行

普通對外入職開考的通告，現根據第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規定，知識

考試（筆試）成績名單已張貼於澳門馬交石炮台馬路33號地下服

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

以供查閱：

編制外合同第一職階二等翻譯員兩缺。

二零一五年三月十二日於交通事務局

局長 汪雲

（是項刊登費用為 $783.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de operário qualificado, 1.º escalão, área de 
pedreiro, em regime de contrato de assalariamento, da carrei-
ra de operário qualificado da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II 
Série, de 27 de Agosto de 2014:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong, Wai Chio .............................................................65,18

2.º Leong, Kai Man .............................................................64,13

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 12 de Março de 2015). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 9 de 
Março de 2015. 

O Júri: 

Presidente: Ng I Hong, chefia funcional (técnica superior 
principal).

Vogais efectivos: Wong Chon Wa, técnico de 2.ª classe; e  

Fu San San, técnica de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no quadro de 
anúncios da área de atendimento, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, r/c, Macau, e disponibilizada no sítio da internet 
(http://www.dsat.gov.mo), desta Direcção de Serviços, para 
consulta, a lista classificativa da prova de conhecimentos 
(prova escrita) dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
dos seguintes lugares, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, 
II Série, de 27 de Agosto de 2014:

Dois lugares de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, 
em regime de contrato além do quadro.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 12 
de Março de 2015.

O Director dos Serviços, Wong Wan.

(Custo desta publicação $ 783,00)
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