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COMISSARIADO DA AUDITORIA

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria (CA), 
sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 336-342, Centro 
Comercial Cheng Feng, 20.º andar, e publicado nos sítios do 
CA e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, o aviso referente à abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do CA, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor 
assessor, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor do qua-
dro de pessoal do CA, 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.

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria (CA), 
sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 336-342, Centro 
Comercial Cheng Feng, 20.º andar, e publicado nos sítios do 
CA e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, o aviso referente à abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do CA, 
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 for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de quatro lugares de técnico 
superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
providos em regime de contrato além do quadro, 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 Ma-
cau.

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 28 de Maio de 
2015.

A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado e documental, para o preenchimento de um lu-
gar de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, 

審 計 署

公 告

為填補審計署人員編制翻譯員職程第一職階顧問翻譯員一

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進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼

在宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中心”二十樓審計署行政財

政處告示板，並於本署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。

為填補經由審計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，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考，有關開考通告正張貼在宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中

心”二十樓審計署行政財政處告示板，並於本署網頁及行政公職

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。

二零一五年五月二十八日於審計長辦公室

辦公室主任 何慧卿

（是項刊登費用為 $1,674.00）

海 關

名 單

澳門海關為填補文職人員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，經於二零一五年三月十一日

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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第十期《澳門特別行政區公報》第二組內刊登以有條件限制及審

查文件方式進行普通晉級開考之公告。現公布應考人成績名單：

合格應考人： 分

一等行政技術助理員——姚靜怡 .................................. 80.56

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作日內向核准招考的實體提起訴願。

（經保安司司長於二零一五年五月八日的批示確認）

二零一五年五月十四日於海關

典試委員會：

主席：關務督察 莫惠玲

委員：副關務督察 雷瑞逢

   顧問文案 唐伯福

（是項刊登費用為 $1,390.00）

立 法 會 輔 助 部 門

公 告

為填補立法會輔助部門以編制外合同任用的翻譯員職程第

一職階主任翻譯員一缺，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人

力資源暨財政處，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。

二零一五年五月二十八日於立法會輔助部門

秘書長 楊瑞茹

（是項刊登費用為 $1,126.00）

da carreira de assistente técnico administrativo, contratado 
além do quadro de pessoal civil dos Serviços de Alfândega de 
Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 
11 de Março de 2015:

Candidato aprovado: valores

Assistente técnica administrativa de 1.ª classe — Io 
Cheng I Anita ..................................................................... 80,56

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

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

Segurança, de 8 de Maio de 2015).

Serviços de Alfândega, aos 14 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Mok Wai Leng, inspectora alfandegária.

Vogais: Loi Soi Fong, subinspectora alfandegária; e

Tong Pak Fok, letrado assessor.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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 o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores contra-
tados além do quadro dos Serviços de Apoio à Assembleia 
Legislativa, para um lugar de intérprete-tradutor chefe, 1.º 
escalão, da carreira de intérprete-tradutor, contratado além do 
quadro dos Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa.

O aviso de abertura do concurso encontra-se afixado na Di-
visão de Recursos Humanos e Finanças dos Serviços de Apoio 
à Assembleia Legislativa, sita no Edifício da Assembleia Le-
gislativa, 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 28 de Maio 
de 2015.

A Secretária-geral, Ieong Soi U.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)
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終 審 法 院 院 長 辦 公 室

名 單

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，為一名個人

勞動合同人員進行翻譯員職程第一職階主任翻譯員的普通晉級

開考的公告，已於二零一五年四月一日第十三期《澳門特別行政

區公報》第二組公佈，現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

張聰 ................................................................................. 82.31

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提出上訴。

（經終審法院院長於二零一五年五月二十二日批示確認）

二零一五年五月二十一日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

主席：終審法院院長辦公室翻譯輔助廳廳長 張玉超

候補委員：終審法院院長辦公室顧問翻譯員 甘玉萍

正選委員：行政公職局首席顧問高級技術員 朱耀安

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，為四名個人

勞動合同人員進行翻譯員職程第一職階首席翻譯員的普通晉級

開考的公告，已於二零一五年四月一日第十三期《澳門特別行政

區公報》第二組公佈，現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 陳驍 ............................................................................ 81.56

2.º 劉鎏 ............................................................................ 81.00

3.º 李引 ............................................................................ 80.31

4.º 張婧 ............................................................................ 79.75

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Listas

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para um trabalhador em 
regime de contrato individual de trabalho na categoria de 
intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-
-tradutor do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última 
Instância, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 1 
de Abril de 2015:

Candidato aprovado: valores

Zhang Cong ........................................................................ 82,31

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 Presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 22 de Maio de 2015).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
21 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Cheong Iok Chio, chefe do Departamento de 
Apoio à Tradução do GPTUI.

Vogal suplente: Kam Iok Peng, intérprete-tradutora assesso-
ra do GPTUI.

Vogal efectivo: Chu Yiu On, técnico superior assessor prin-
cipal da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública.

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para quatro trabalhadores 
em regime de contrato individual de trabalho na categoria de 
intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da carreira de intér-
prete-tradutor do Gabinete do Presidente do Tribunal de Últi-
ma Instância, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, 
de 1 de Abril de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chen Xaio.......................................................................81,56

2.º Liu Liu ............................................................................81,00

3.º Li Yin ..............................................................................80,31

4.º Zhang Jing ......................................................................79,75

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
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培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提出上訴。

（經終審法院院長於二零一五年五月二十二日批示確認）

二零一五年五月二十一日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

主席：終審法院院長辦公室翻譯輔助廳廳長 張玉超

正選委員：終審法院院長辦公室人力資源處處長 陳瑞芳

  博彩監察協調局顧問高級技術員 吳域邦

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，以填補終審

法院院長辦公室編制內技術輔導員職程第一職階首席特級技術

輔導員一缺的普通晉級開考的公告，已於二零一五年四月一日第

十三期《澳門特別行政區公報》第二組公佈，現公佈投考人最後

成績名單如下：

合格投考人： 分

周兆均 ............................................................................. 89.50

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提出上訴。

（經終審法院院長於二零一五年五月二十二日批示確認）

二零一五年五月二十一日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

主席：終審法院院長辦公室人力資源處處長 陳瑞芳

正選委員：終審法院院長辦公室一等高級技術員 曾華富

  教育暨青年局二等高級技術員 方偉聖

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，為一名編

制外合同人員進行技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員

的普通晉級開考的公告，已於二零一五年四月一日在第十三期

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 22 de Maio de 2015).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
21 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Cheong Iok Chio, chefe do Departamento de 
Apoio à Tradução do GPTUI.

Vogais efectivos: Chan Soi Fong, chefe da Divisão de Recur-
sos Humanos do GPTUI; e

Luis Vitor Manuel Ambrosio, técnico superior assessor da 
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar na categoria de adjunto-técnico especialista princi-
pal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro de 
pessoal do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última 
Instância, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 1 
de Abril de 2015:

Candidato aprovado: valores

 Chau Sio Kuan ................................................................... 89,50

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

(Homologada por despacho do Presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 22 de Maio de 2015).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
21 de Maio de 2015.

O Júri:

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

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

Fong Wai Seng, técnico superior de 2.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude.

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para um trabalhador con-
tratado além do quadro na categoria de adjunto-técnico espe-
cialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do Gabinete 
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《澳門特別行政區公報》第二組公佈，現公佈投考人最後成績

名單如下：

合格投考人： 分

梁家意 ............................................................................. 86.28

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提出上訴。

（經終審法院院長於二零一五年五月二十二日批示確認）

二零一五年五月二十一日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

主席：終審法院院長辦公室人力資源處處長 陳瑞芳

正選委員：終審法院院長辦公室一等高級技術員 曾華富

  教育暨青年局二等技術員 周少容

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，為一名編

制外合同人員進行技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員

的普通晉級開考的公告，已於二零一五年四月一日在第十三期

《澳門特別行政區公報》第二組公佈，現公佈投考人最後成績

名單如下：

合格投考人： 分

邱江玲 ............................................................................. 80.44

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提出上訴。

（經終審法院院長於二零一五年五月二十二日批示確認）

二零一五年五月二十一日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

主席：終審法院院長辦公室人力資源處處長 陳瑞芳

正選委員：終審法院院長辦公室一等高級技術員 曾華富

  澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 葉翠欣

（是項刊登費用為 $6,420.00）

do Presidente do Tribunal de Última Instância, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 13, II Série, de 1 de Abril de 2015:

Candidato aprovado: valores

Leong Ka I .......................................................................... 86,28

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

(Homologada por despacho do Presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 22 de Maio de 2015).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
21 de Maio de 2015.

O Júri:

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

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

Chau Sio Iong, técnica de 2.ª classe da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude.

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para um trabalhador con-
tratado além do quadro na categoria de adjunto-técnico princi-
pal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do Gabinete do 
Presidente do Tribunal de Última Instância, aberto por anún-
cio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 13, II Série, de 1 de Abril de 2015:

Candidato aprovado: valores

Iao Kong Leng .................................................................... 80,44

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

(Homologada por despacho do Presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 22 de Maio de 2015).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
21 de Maio de 2015.

O Júri:

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

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

Ip Choi Ian, adjunta-técnica principal da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau. 

(Custo desta publicação $ 6 420,00)
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公 告

終審法院院長辦公室為招聘下列人員，經於二零一五年四月

十五日第十五期《澳門特別行政區公報》第二組公佈的普通對外

入職開考的開考通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈准考人臨

時名單，該名單張貼於四月二十五日前地終審法院院長辦公室，

並於法院網頁內公佈。

1. 編制內技術員職程第一職階二等技術員（資訊範疇）一

缺；

2. 散位合同勤雜人員職程第一職階勤雜人員（雜役範疇）一

名。

二零一五年五月二十八日於終審法院院長辦公室

辦公室主任 鄧寶國

（是項刊登費用為 $950.00）

初 級 法 院

公 告

無償還能力案編號CV1-15-0002-CFI    第一民事法庭

聲請人：RESORTS WORLD AT SENTOSA PTE LTD，

總部位於新加坡，8 Sentosa Gateway, Resorts World Sentosa, 

Singapura 098269，登錄編號 200502573D。

被聲請人：張開新，男，中國籍，持澳門居民身份證，編號

1421XXX(X)，居住於澳門路環竹灣豪園第三街第123至125號，

竹灣豪園78號。

茲通知本法院於二零一五年五月二十六日就有關無償還能

力案作出判決，宣告身份列明於上的被聲請人：張開新，男，中國

籍，持澳門居民身份證，編號1421X X X(X)，居住於澳門路環竹

灣豪園第三街第123至125號，竹灣豪園78號，處於無償還能力

狀況，根據《民事訴訟法典》第1089條之規定，債權人可於本公

告於澳門特區政府公報刊登日起之四十五天期間內提出清償債

權之請求。

二零一五年五月二十六日於初級法院

法官 張穎彤

法院助理書記員 林樂祺

（是項刊登費用為 $1,194.00）

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 Gabinete do 
Presidente do Tribunal de Última Instância (GPTUI), sito na 
Praceta 25 de Abril, e publicadas no website dos Tribunais, 
as listas provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de 
ingresso externo, para o recrutamento dos seguintes trabalha-
dores do GPTUI, abertos por avisos publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II 
Série, de 15 de Abril de 2015:

1. O preenchimento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de informática, da carreira de técnico do quadro 
de pessoal;

2. O recrutamento de um auxiliar, 1.º escalão, área de ser-
vente, da carreira de auxiliar, em regime de contrato de assala-
riamento.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
28 de Maio de 2015.

O Chefe do Gabinete, Tang Pou Kuok.

(Custo desta publicação $ 950,00)

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Insolvência n.º CV1-15-0002-CFI  1.º Juízo Cível 
  

Requerente: RESORTS WORLD AT SENTOSA PTE 
LTD, sociedade com sede em Singapura, em 8 Sentosa Ga-
teway, Resorts World Sentosa, Singapura 098269, aí registada 
sob o n.º 200502573D.

Requerido: Zhang Kaixin, de nacionalidade chinesa, por-
tador do B.I.R. n.º 1421XXX(X), residente na R.A.E.M. em 
Coloane, Rua Três dos Jardins de Cheoc Van, n.os 123-125, 
Chok Wan Hou Un, Moradia n.º 78.

Faz-se saber, que nos autos de Insolvência acima identifi-
cados, foi, por sentença de 26 de Maio de 2015, declarado em 
estado de Insolvência o requerido Zhang Kaixin, de naciona-
lidade chinesa, portador do B.I.R. n.º 1421XXX(X), residente 
na R.A.E.M. em Coloane, Rua Três dos Jardins de Cheoc Van, 
n.os 123-125, Chok Wan Hou Un, Moradia n.º 78, tendo sido 
fixado em 45 (quarenta e cinco) dias, contados da publicação 
do anúncio a que se refere o artigo 1089.º do C.P.C., no Boletim 
Oficial da R.A.E.M., o prazo para os credores reclamarem os 
seus créditos.

Tribunal Judicial de Base, aos 26 de Maio de 2015.

A Juiz, Cheong Weng Tong.

O Escrivão Judicial Adjunto, Lam Lok Kei Roque.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)
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檢 察 長 辦 公 室

名 單

檢察長辦公室為填補編制外合同人員技術員職程第一職階

首席技術員一缺，經於二零一五年三月十八日第十一期《澳門特

別行政區公報》第二組公佈，以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考的公告，現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

李宗智 ............................................................................. 82.11

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。

（經檢察長於二零一五年五月二十六日批示認可）

二零一五年五月十九日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室司法輔助廳司法事務處處長 楊俊傑

正選委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

     行政公職局指定人員 陳祖樺（勞工事務局一等

               高級技術員）

檢察長辦公室為填補編制外合同人員技術員職程第一職階

首席技術員兩缺，經於二零一五年三月十八日第十一期《澳門特

別行政區公報》第二組公佈，以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考的公告，現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 梁世明 ........................................................................ 82.28

2.º 古惠歡 ........................................................................ 81.56

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本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。

（經檢察長於二零一五年五月二十六日批示認可）

GABINETE DO PROCURADOR

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 dos tra-
balhadores contratados além do quadro do Gabinete do Pro-
curador, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 
18 de Março de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lei Chong Chi..................................................................... 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 candida-
to pode interpor recurso da presente lista para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 26 

de Maio de 2015).

Gabinete do Procurador, aos 19 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Ieong Chon Kit, chefe da Divisão de Assuntos 
Judiciários do DAPJ do GP.

Vogais efectivos: Lai Soi Lan, chefe da Divisão de Gestão 
Pessoal do DGPF do GP; e

Chan Chou Wa, pessoal designado pelos SAFP (técnico su-
perior de 1.ª classe da DSAL).

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
dos trabalhadores contratados além do quadro do Gabinete do 
Procurador, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, 
de 18 de Março de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Leong Sai Meng .............................................................82,28

2.º Ku Wai Fun ....................................................................81,56

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

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 26 

de Maio de 2015).
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二零一五年五月十九日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室司法輔助廳技術處處長 梁永德

正選委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

     行政公職局指定人員 方偉聖（教育暨青年局二

               等高級技術員）

檢察長辦公室為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一

職階特級技術輔導員一缺，經二零一五年三月十八日第十一期

《澳門特別行政區公報》第二組公佈，以審查文件及有限制方式

進行普通晉級開考的公告，現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

葛建軍 ............................................................................. 82.83

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。

（經檢察長於二零一五年五月二十六日批示認可）

二零一五年五月十九日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室司法輔助廳司法事務處處長 楊俊傑

正選委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

     行政公職局指定人員 許佩儀（澳門海關特級技

               術輔導員）

檢察長辦公室為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一

職階特級技術輔導員兩缺，經二零一五年三月十八日第十一期

《澳門特別行政區公報》第二組公佈，以審查文件及有限制方式

進行普通晉級開考的公告，現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 吳美寶 ................................................................. 81.67 a）

Gabinete do Procurador, aos 19 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Leong Weng Tak, chefe da Divisão Técnica do 
DAPJ do GP.

Vogais efectivos: Lai Soi Lan, chefe da Divisão de Gestão 
Pessoal do DGPF do GP; e

Fong Wai Seng, pessoal designado pelos SAFP (técnico su-
perior de 2.ª classe da DSEJ).

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lu-
gar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico dos trabalhadores contratados além do quadro 
do Gabinete do Procurador, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 11, II Série, de 18 de Março de 2015:

Candidato aprovado: valores

Kot Kin Kuan ..................................................................... 82,83

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 candi-
datos podem interpor recurso da presente lista para a entidade 
que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 26 

de Maio de 2015).

Gabinete do Procurador, aos 19 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Ieong Chon Kit, chefe da Divisão de Assuntos 
Judiciários do DAPJ do GP.

Vogais efectivos: Lai Soi Lan, chefe da Divisão de Gestão 
Pessoal do DGPF do GP; e

Hoi Pui I, pessoal designado pelos SAFP (adjunto-técnico 
especialista dos SA de Macau).

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico dos trabalhadores contratados além do quadro 
do Gabinete do Procurador, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 11, II Série, de 18 de Março de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ng Mei Pou  ............................................................... 81,67 a)
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合格投考人： 分

2.º 楊健文 ................................................................. 81.67 a）

a）得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條的規定

訂出排名的優先次序。

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。

（經檢察長於二零一五年五月二十六日批示認可）

二零一五年五月十九日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室司法輔助廳司法事務處處長 楊俊傑

正選委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

     行政公職局指定人員 陳素禎（法務局特級技術

               輔導員）

（是項刊登費用為 $5,298.00）

通 告

按照檢察長於二零一五年三月十七日的批示，現根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以考核方式進行

普通對外入職開考，以填補檢察長辦公室人員編制內翻譯員職

程第一職階二等翻譯員（中葡翻譯）七缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告在《澳門特別行政區公報》刊登後第一個工作日起計二十日內

遞交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

符合以下條件的人士均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

Candidatos aprovados: valores

2.º Ieong Kin Man  ......................................................... 81,67 a)

a) Igualdade de classificação: são aplicadas as preferên-
cias estipuladas do artigo 26.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011.

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

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 26 

de Maio de 2015).

Gabinete do Procurador, aos 19 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Ieong Chon Kit, chefe da Divisão de Assuntos 
Judiciários do DAPJ do GP.

Vogais efectivos: Lai Soi Lan, chefe da Divisão de Gestão 
Pessoal do DGPF do GP; e

Chan Sou Cheng, pessoal designado pelos SAFP (adjunto-
-técnico especialista da DSAJ).

(Custo desta publicação $ 5 298,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Procura-
dor, de 17 de Março de 2015, se encontra aberto o concurso co-
mum, de ingresso externo, de prestação de provas, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
para o preenchimento de sete lugares de intérprete-tradutor de 
2.ª classe, 1.º escalão (línguas chinesa e portuguesa), da carreira 
de intérprete-tradutor do quadro de pessoal do Gabinete do 
Procurador:

1. Tipo, prazo e validade

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

O presente concurso é válido por um ano a contar da data da 
publicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da RAEM;
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b）現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款b項至f

項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備中葡翻譯學士學位或語言（中文或葡文）學士學位；

d）掌握兩種正式語文（中文及葡文）。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的專用

印件《投考報名表》，並連同下指應遞交的文件，於指定期限內

辦公時間親臨澳門新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七樓檢察長辦公

室人事財政廳報考：

3.1 與公共部門無聯繫的投考人遞交：

a）有效身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

c）經投考人簽署的履歷，其內須詳細列明學歷、專業培訓及

工作經驗，投考人須提交相關證明文件。

3.2 與公共部門有聯繫的投考人遞交：

上述a項、b項及c項所指的文件以及由所屬部門發出的個人

資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職級、聯

繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加開考所

需的工作表現評核。

如上述a項及b項所指文件以及個人資料紀錄已存於所屬部

門的個人檔案，則免除提交，但須於報考時明確聲明。

3.3 上指專用印件《投考報名表》可到印務局購買或從該局

網頁下載。

4. 職務內容

二等翻譯員須忠於文章內容和寫作風格進行兩種正式語文

翻譯（中葡/葡中）；須忠於演說者的正確意思進行兩種正式語文

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

c) Estejam habilitados com licenciatura em tradução e inter-
pretação (de línguas chinesa e portuguesa) ou, em língua (chi-
nesa ou portuguesa);

d) Domínio das duas línguas oficiais (chinesa e portuguesa).

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

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da ficha de inscrição em concurso, aprovada pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 250/2011, devendo a mesma ser en-
tregue, pessoalmente, acompanhada da documentação abaixo 
indicada, dentro do prazo indicado e durante o horário de 
expediente, no Departamento de Gestão Pessoal e Financei-
ra do Gabinete do Procurador, sito na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção NAPE, Edifício Dynasty Plaza, 7.º andar, Ma-
cau.

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

a) Cópia do documento de identificação (é necessária a apre-
sentação do original para autenticação);

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas (é necessária a apresentação do original para 
autenticação);

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, a habilitação académica, for-
mação profissional e experiência profissional, devendo o candi-
dato apresentar documentos comprovativos do mencionado.

3.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresen-
tar:

Documentos mencionados nas alíneas a), b) e c) do ponto 
anterior, bem como o registo biográfico emitido pelo Serviço 
a que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública e a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso.

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

3.3 O requerimento, em impresso próprio acima referido 
«Ficha de inscrição em concurso», encontra-se disponível na 
página electrónica da Imprensa Oficial ou pode ser adquirido, 
mediante pagamento, nos balcões da mesma.

4. Conteúdo funcional

Ao intérprete-tradutor de 2.ª classe compete efectuar a tra-
dução de textos numa das duas línguas oficiais (chinês/portu-
guês) para a outra e vice-versa, procurando respeitar o conteú-
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的接續傳譯或同聲傳譯（中葡/葡中）；對中葡及葡中文本進行翻

譯鑑定；可專注於本身特擅而獲指派的特定範疇的翻譯或傳譯

工作。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等翻譯員的薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表七所載的440點，並享有公職一般制度規

定的權利及福利。

6. 甄選方式

6.1 甄選採用下列方法：

第一項甄選方法：知識考試（淘汰制），分筆試及口試兩階

段進行：

第一階段：不超過三小時的筆試（淘汰制）。

第二階段：不超過三十分鐘的口試（淘汰制）。

第二項甄選方法：專業面試。

第三項甄選方法：履歷分析。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

6.2 各項甄選方法的目的

知識考試：評估投考人擔任相關職務所應具備的一般或專

門知識水平。

專業面試：根據職務要求的特點，確定和評估投考人在工作

資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析：透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

相關職務的能力。

7. 評分制度

第一項甄選方法：知識考試（淘汰制）——70%：

第一階段：筆試（淘汰制）——佔知識考試60%。

第二階段：口試（淘汰制）——佔知識考試40%。

第二項甄選方法：專業面試——20%。

do e a forma dos mesmos; fazer a interpretação consecutiva ou 
simultânea de intervenções orais de uma das duas línguas ofi-
ciais (chinês/português) para a outra e vice-versa, procurando 
respeitar o sentido exacto do que é dito pelos intervenientes; 
prestar serviços de peritagem oficial em documentos escritos 
em qualquer das duas línguas (chinês/português); podendo ser 
especializado em certos tipos de tradução ou de interpretação 
e ser designado em conformidade.

5. Vencimento, direitos e regalias

O intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice 440 da tabela indiciária de vencimentos, constante no 
Mapa 7 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», e usufrui dos direitos 
e regalias previstos no regime geral da função pública.

6. Método de selecção

6.1 São métodos de selecção os seguintes:

1.º método: provas de conhecimentos, com carácter elimina-
tório, que se revestirão sob a forma de prova escrita e de prova 
oral e desenvolver-se-ão em 2 fases:

1.ª fase: prova escrita (de carácter eliminatório), com a dura-
ção máxima de 3 horas.

2.ª fase: prova oral (de carácter eliminatório), com a duração 
máxima de 30 minutos.

2.º método: entrevista profissional.

3.º método: análise curricular.

O candidato que falte ou desista de qualquer das provas é 
automaticamente excluído.

6.2 Objectivos dos métodos de selecção

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

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

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando a habilitação aca-
démica e profissional, a avaliação do desempenho, a qualifi-
cação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

7. Sistema de classificação

1.º método: provas de conhecimentos (com carácter elimina-
tório) — 70%:

1.ª fase: prova escrita, de carácter eliminatório — 60% do 
valor da prova de conhecimentos.

2.ª fase: prova oral, de carácter eliminatório — 40% do valor 
da prova de conhecimentos.

2.º método: entrevista profissional — 20%.



10206 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 22 期 —— 2015 年 6月 3 日

第三項甄選方法：履歷分析——10%。

在各項甄選方法中取得的成績以0分至100分表示。

在淘汰試中，得分低於50分者均被淘汰。

在知識考試取得的成績須於成績名單公佈；合格的投考人

將獲通知進行專業面試。

投考人的最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，低於50分者則被淘汰。

8. 優先條件

如投考人得分相同，則按第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定的優先指引排列名

次。

9. 知識考試範圍

9.1 澳門特別行政區公共行政知識以及國內外時事及通識。

知識考試中筆試及口試所佔比重如下：

筆試——佔知識考試60%：

第一部份——中葡翻譯——佔筆試50%。

第二部分——葡中翻譯——佔筆試50%。

口試——佔知識考試40%：

第一部分——中葡傳譯——佔口試50%。

第二部分——葡中傳譯——佔口試50%。

9.2 法律知識：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）經第265/2004號行政長官批示重新公佈的第9/1999號法

律《司法組織綱要法》；

c）經第38 /2 011號行政法規修改之第13/19 9 9號行政法

規——《檢察長辦公室組織與運作》。

進行筆試時，投考人只可查閱上述法規及字典的紙本，不得

使用任何電子設備、其他參考書籍或資料。

10. 名單的張貼地點

臨時名單、確定名單、成績名單、考試時間表以及與投考人

3.º método: análise curricular — 10%.

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

Sendo considerados excluídos, os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores com carácter eliminatório.

Os resultados das provas de conhecimentos serão publicados 
em lista classificativa e os candidatos aprovados serão convoca-
dos para a entrevista profissional.

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, sendo con-
siderados excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

8. Condições de preferência

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

9. Programa das provas de conhecimentos

9.1 As provas de conhecimentos terão como conteúdo maté-
rias relativas à Administração Pública da RAEM, actualidades 
e assuntos nacionais e internacionais:

Prova escrita — 60% do valor da prova de conhecimentos:

1.ª parte — Tradução de chinês para português — 50% do 
valor da prova escrita.

2.ª parte — Tradução de português para chinês — 50% do 
valor da prova escrita.

Prova oral — 40% do valor da prova de conhecimentos:

1.ª parte — Interpretação de chinês para português — 50% 
do valor da prova oral.

2.ª parte — Interpretação de português para chinês — 50% 
do valor da prova oral.

9.2 Conhecimentos da legislação:

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

b) Lei n.º 9/1999 (Lei de Bases da Organização Judiciária), 
conforme republicação integral publicada em Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 265/2004;

c) Regulamento Administrativo n.º 13/1999, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 38/2011 — Organização e 
Funcionamento do Gabinete do Procurador.

Os candidatos podem utilizar, como elementos de consulta, 
na prova escrita, os diplomas legais acima mencionados e qual-
quer tipo de dicionários em suporte papel. É proibido utilizar 
aparelhos electrónicos ou consultar outros livros ou dados de 
referência.

10. Locais de afixação das listas

As listas provisórias, definitivas e classificativas, juntamente 
com a calendarização das provas, bem como as informações 
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有關的重要資訊均張貼在澳門新口岸宋玉生廣場皇朝廣場七樓

檢察長辦公室並上載到檢察院網頁（http://www.mp.gov.mo）。

11. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：顧問 胡家偉

正選委員：律政廳廳長 陳賢松

  人事財政廳廳長 李凱旋

候補委員：顧問翻譯員 何錦榮

  人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

二零一五年五月二十八日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $8,495.00）

新 聞 局

名 單

新聞局為填補編制外合同任用的技術員職程第一職階首席

技術員一缺，經於二零一五年四月一日第十三期《澳門特別行政

區公報》第二組公佈以審查文件及有限制方式進行晉級普通開

考的公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

何佩珊 ............................................................................. 80.83

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內提起訴願。

（經行政長官於二零一五年五月二十一日批示確認）

二零一五年五月十五日於新聞局

典試委員會：

主席：楊寶琴

委員：陳裕康

 黎筱茵  

（是項刊登費用為 $1,263.00）

de interesse dos candidatos serão afixadas no Gabinete do 
Procurador, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção NAPE, 
Edifício Dynasty Plaza, 7.º andar, e disponibilizadas no website 
do Ministério Público (http://www.mp.gov.mo).

11. Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Vu Ka Vai, assessor.

Vogais efectivos: Chan In Chong, chefe do Departamento de 
Assuntos Jurídicos; e

Lee Hoi Sun, chefe do Departamento de Gestão Pessoal e 
Financeira.

Vogais suplentes: Ho Kam Weng, intérprete-tradutor asses-
sor; e

Lai Soi Lan, chefe da Divisão de Gestão Pessoal do DGPF.

Gabinete do Procurador, aos 28 de Maio de 2015.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 8 495,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lu-
gar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do 
pessoal provido em regime de contrato além do quadro do Ga-
binete de Comunicação Social, cujo anúncio foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 13, II Série, de 1 de Abril de 2015:

Candidato aprovado: valores

Ho Pui Shan .........................................................................80,83

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

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

21 de Maio de 2015).

Gabinete de Comunicação Social, aos 15 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Ieong Pou Kam.

Vogais: Chan U Hong; e

Lai Sio Ian.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)
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澳 門 特 別 行 政 區 政 府 

政 策 研 究 室

通 告

第1/GEP/2015號批示

根據第15/2009號法律第十條、第26/2009號行政法規第

二十二條第一款，以及第34/2015號行政長官批示第二款的規定，

本人決定：

一、將作出下列行為的職權轉授予副主任吳海恩：

（一）以澳門特別行政區（以下簡稱澳門特區）名義，簽署所

有與澳門特別行政區政府政策研究室（以下簡稱政研室）工作人

員相關的合同；

（二）批准政研室工作人員的合同續期，但以不涉及有關報

酬條件的變更為限；

（三）批准解除工作人員的合同；

（四）批准特別假及短期無薪假，以及因個人理由或工作需

要就轉移年假作出決定；

（五）批准工作人員享受年假、提前或延遲享受年假的申

請，以及批准工作人員的缺勤解釋；

（六）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（七）批准不超越法定上限的超時工作或輪值工作；

（八）按照法律規定，批准向有關工作人員發放經十二月

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》、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其他津貼，以及第8/2006號法律訂定的

《公務人員公積金制度》規定的供款時間獎金；

（九）決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹，但以收取

三天日津貼為限；

（十）批准工作人員參加在澳門特區舉行的會議、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的

條件下參加在澳門特區以外地方舉行的該等活動；

GABINETE DE ESTUDO DAS POLÍTICAS DO 

GOVERNO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE MACAU

Aviso

Despacho n.º 1/GEP/2015

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do arti-
go 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e do n.º 2 
do Despacho do Coordenador do Gabinete de Estudo das Polí-
ticas do Governo da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 34/2015, determino: 

1. São subdelegadas no coordenador-adjunto do Gabinete 
de Estudo das Políticas do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau, Ung Hoi Ian, as competências delegadas 
seguintes:

1) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau, adiante designada por RAEM, em todos os contratos 
referentes aos trabalhadores do Gabinete de Estudo das Políti-
cas do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, 
adiante designado por GEP;

2) Autorizar a renovação dos contratos dos trabalhadores 
que integram o GEP, desde que não implique alteração das 
condições remuneratórias;

3) Autorizar a rescisão de contratos dos trabalhadores;

4) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 
curta duração e decidir sobre transferência de férias, por moti-
vos pessoais dos trabalhadores ou por conveniência de serviço;

5) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
adiamento a pedido do trabalhador, bem como a justificação 
das faltas dos trabalhadores;

6) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença;

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

8) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 
outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do 
prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de 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;

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

10) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na RAEM ou, quando realizados 
no exterior, nas condições referidas na alínea anterior;
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（十一）批准為人員、物料、設備、不動產及車輛投保；

（十二）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於政研室

的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得資產和勞

務的開支，但以澳門幣三十萬元為限，如免除諮詢或豁免訂立書

面合同者，有關金額上限減半；

（十三）批准將被視為對政研室運作已無用處的財產報廢。

二、本轉授權不妨礙行使收回權和監管權。

三、對於因行使本批示所轉授予的職權而作出的行為，得提

起必要訴願。

四、追認副主任吳海恩自二零一四年十二月二十日起在本轉

授權範圍內作出的行為。

五、本批示自公佈之日起生效。

（經行政長官在二零一五年五月二十二日的批示確認）

二零一五年五月二十七日於澳門特別行政區政府政策研究室

主任 劉本立

（是項刊登費用為 $3,403.00）

行 政 公 職 局

名 單

行政公職局為填補人員編制內技術輔導員職程第一職階首

席特級技術輔導員一缺，以有限制及審查文件方式進行普通晉

級開考，有關開考通告的公告已刊登於二零一五年四月一日第

十三期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈投考人最後成

績如下：

及格投考人： 分

João Mario Esperança Ventura ................................... 90.63

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

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

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

12) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisi-
ção de bens e serviços por força das dotações inscritas no capí-
tulo da tabela de despesas do Orçamento da Região Adminis-
trativa Especial de Macau relativo ao GEP, até ao montante de 
$ 300 000,00 (trezentas mil patacas), sendo este valor reduzido 
a metade quando tenha sido dispensada a consulta ou a cele-
bração de contrato escrito;

13) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos 
ao GEP que forem julgados incapazes para o serviço.

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. São ratificados todos os actos praticados pelo coordena-
dor-adjunto Ung Hoi Ian, no âmbito da presente subdelegação 
de competências, desde 20 de Dezembro de 2014.

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

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

22 de Maio de 2015).

Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, aos 27 de Maio de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Lao Pun Lap.

(Custo desta publicação $ 3 403,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico do quadro de pessoal da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, aberto por aviso 
cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 1 de Abril 
de 2015:

Candidato aprovado: Classificação

João Mario Esperança Ventura ........................................ 90,63

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candida-
to pode interpor recurso da presente lista para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da sua publicação.
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（經二零一五年五月十九日行政法務司司長的批示認可） 

二零一五年五月十四日於行政公職局

典試委員會：

主席：陳幗婷

委員：李錦垣

   楊才煒

（是項刊登費用為 $1,468.00）

公 告

為填補行政公職局人員編制內高級技術員職程第一職階

首席顧問高級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考，有關開考通告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內，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。

為填補行政公職局人員編制內翻譯員職程第一職階顧問翻

譯員兩缺，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

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

局之行政及財政處內，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。

二零一五年五月二十一日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,634.00）

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

Administração e Justiça, de 19 de Maio de 2015).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 14 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Chan Kok Teng.

Vogais: Lei Kam Wun; e

Ieong Choi Wai.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website 
dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores dos 
SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de um lugar de técnico supe-
rior assessor principal, 1.º escalão, da carreira de técnico su-
perior do quadro de pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website 
dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores dos 
SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de dois lugares de intérprete-tra-
dutor assessor, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor 
do quadro de pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo para 
a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 21 de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)
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為填補行政公職局編制外合同任用的翻譯員職程第一職階

一等翻譯員一缺，經二零一五年五月六日第十八期《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，並於本局網頁（http://www.safp.gov.mo）內公

佈，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年五月二十六日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補行政公職局編制外合同任用的文案職程第一職階首

席文案一缺，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，以有限制及考核方式進行普通晉級開考，有關開考通告張

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

之行政及財政處內，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。

二零一五年五月二十六日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $950.00）

身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補以編制外合同任用的技術輔導員職程

第一職階特級技術輔導員二缺，經二零一五年四月一日第十三

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, bem como está dis-
ponível no sítio electrónico desta Direcção dos Serviços (http://
www.safp.gov.mo), a lista provisória do candidato ao concurso 
comum, de acesso, de prestação de provas, condicionado aos 
trabalhadores dos SAFP, para o preenchimento de um lugar 
de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de intérprete-tradutor, provido em regime de contrato além 
do quadro do pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 18, II Série, de 6 de Maio de 2015.

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 26 de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado no 
website dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso co-
mum, de acesso, de prestação de provas, condicionado aos tra-
balhadores dos SAFP, 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 
letrado principal, 1.º escalão, da carreira de letrado, provido 
em regime de contrato além do quadro do pessoal dos SAFP, 
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.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 26 de Maio de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 950,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
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期《澳門特別行政區公報》第二組公布以文件審閱及有限制的

方式進行普通晉級開考的開考通告。現公佈應考人評核成績如

下：

合格應考人： 分

1.º 吳樂樂 ........................................................................ 82.94

2.º 張浩妍 ........................................................................ 82.50

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公布之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一五年五月十九日的批示確認）

二零一五年五月十四日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰

正選委員：身份證明局首席特級技術輔導員 劉漢基

  海事及水務局二等技術員 林柏瀚

（是項刊登費用為 $1,537.00）

印 務 局

公 告

印務局為填補以下印務局人員編制內技術輔助人員組別空

缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規定，以文件

審閱及有限制方式，為印務局之公務人員進行普通晉級開考，以

有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，以填補第一職階首

席特級技術輔導員兩缺。有關開考通告正張貼在官印局街印務

局內，並於印務局網頁及行政公職局網頁內公佈，而遞交報考申

請表之期限為十日，自本公告公佈在《澳門特別行政區公報》後

的第一個工作日起計算。

二零一五年五月二十九日於印務局

局長 杜志文

carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato 
além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Iden-
tificação (DSI), cujo anúncio do aviso foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II 
Série, de 1 de Abril de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ng Lok Lok ....................................................................82,94

2.º Cheong Hou In ..............................................................82,50

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 da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 19 de Maio de 2015).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 14 de Maio de 
2015.

O Júri:

Presidente: Tong Wai Kit, chefe de divisão da DSI.

Vogais efectivos: Lao Hon Kei, adjunto-técnico especialista 
principal da DSI; e

Lam Pak Hon, técnico de 2.ª classe da DSAMA.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

IMPRENSA OFICIAL

Anúncio

Informa-se que se encontra afixado, na Imprensa Oficial (IO), 
sita na Rua da Imprensa Nacional, s/n, e publicado na internet 
da IO e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, o aviso referente à abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º esca-
lão, da carreira de adjunto-técnico, do grupo de pessoal de téc-
nico de apoio do quadro do pessoal da Imprensa Oficial, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com 
dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Imprensa Oficial, aos 29 de Maio de 2015.

O Administrador, Tou Chi Man.
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法 律 改 革 及 國 際 法 事 務 局

公 告

為填補法律改革及國際法事務局人員編制內翻譯員職程第

一職階一等翻譯員一缺，經於二零一五年五月十三日第十九期

《澳門特別行政區公報》第二組內刊登以有限制及考核方式進

行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈投考人

臨時名單，該名單已張貼在澳門宋玉生廣場398號中航大廈6樓

法律改革及國際法事務局內，並於法律改革及國際法事務局網頁

內公佈。

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。

二零一五年五月二十八日於法律改革及國際法事務局

局長 朱琳琳

（是項刊登費用為 $1,087.00）

民 政 總 署

公 告

為填補民政總署以編制外合同任用的行政技術助理員職程

第一職階特級行政技術助理員一缺，經二零一五年四月二十九

日第十七期第二組《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；現根據第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規

定，投考人臨時名單張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方

中心M字樓行政輔助部的佈告欄以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該等名單視作

確定名單。

二零一五年五月二十二日於民政總署

管理委員會主席 黃有力

（是項刊登費用為 $1,057.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA JURÍDICA 

E DO DIREITO INTERNACIONAL

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 trabalhado-
res dos serviços públicos», se encontra afixada, na Direcção 
dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito Internacional 
(DSRJDI), sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.º 398, 
Edf. CNAC, 6.º andar, Macau, e publicada no website da 
DSRJDI, a lista provisória do candidato ao concurso comum, 
de acesso, de prestação de provas, condicionado aos traba-
lhadores da Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do 
Direito Internacional (DSRJDI), para o preenchimento de um 
lugar de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de intérprete-tradutor do quadro de pessoal da DSRJDI, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 13 de 
Maio de 2015.

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

Direcção dos Serviços da Reforma Jurídica e do Direito In-
ternacional, aos 28 de Maio de 2015.

A Directora dos Serviços, Chu Lam Lam.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, nos Serviços de 
Apoio Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais, sitos na Calçada do Tronco Velho n.º 14, Edifício 
Centro Oriental, «M», Macau, a lista provisória do candidato 
admitido ao concurso comum, documental, de acesso, con-
dicionado, para o preenchimento de um lugar de assistente 
técnico administrativo especialista, 1.º escalão, da carreira de 
assistente técnico administrativo, provido em regime de con-
trato 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 17, II Série, 
de 29 de Abril de 2015.

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

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 22 de 
Maio de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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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，並按照

二零一五年五月二十二日管理委員會會議所作之決議，現以審查

文件方式進行限制性普通晉級開考，為填補民政總署人員編制

內的技術員職程第一職階首席特級技術員一缺。

上述之開考通告張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方

中心M字樓行政輔助部的佈告欄及在本署之內聯網、外聯網及

行政公職局網頁內公佈，有關投考人之申請應自本公告在《澳門

特別行政區公報》刊登後第一個工作日起計的十天內遞交。

二零一五年五月二十六日於民政總署

管理委員會主席 黃有力

（是項刊登費用為 $920.00）

第001/DI/2015號公開招標

為民政總署購置“小販攤位流動稽查管理系統”

按二零一五年五月二十二日本署管理委員會之決議，現為民

政總署購置“小販攤位流動稽查管理系統”進行公開招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心取得有關招標章程及

承投規則，按第63/85/M號法令第十條第三款的規定，每份為澳

門幣捌拾元正（$80.00）。

截止遞交標書日期為二零一五年七月一日下午五時正。競投

人或其代表請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，並

須繳交臨時保證金澳門幣壹拾貳萬元正（$120,000.00）。臨時

保證金可以現金或抬頭為“民政總署”的支票或銀行擔保書，或

受益人為“民政總署”的保險擔保方式，於澳門亞美打利庇盧大

馬路（新馬路）163號地下本署財務處出納繳交。

開標會議於二零一五年七月二日上午十時正，在澳門中華廣

場六樓本署培訓及資料儲存處舉行。本署將於二零一五年六月

十六日上午十時正，於上址舉行招標解釋會。

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Ad-
ministração, na sessão realizada no dia 22 de Maio de 2015, 
se acha aberto o concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado aos trabalhadores do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais (IACM), nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», para o preenchimento de 
um lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico do quadro de pessoal do IACM.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado nos Serviços de Apoio Administrativo 
do IACM, sitos na Calçada do Tronco Velho, n.º 14, Edifício 
Centro Oriental, «M», em Macau, bem como publicado na 
intranet, internet do IACM e internet dos SAFP, cujo prazo de 
apresentação das candidaturas é de dez dias, contados a partir 
do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 26 de 
Maio de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Concurso Público n.º 001/DI/2015

«Aquisição, pelo IACM, do Sistema de Gestão da Fiscalização 

Móvel das Bancas dos Vendilhões»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do IACM, tomada na sessão de 22 de Maio de 2015, 
se acha aberto o concurso público para a «Aquisição, pelo 
IACM, do Sistema de Gestão da Fiscalização Móvel das Ban-
cas dos Vendilhões».

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 preço de cada programa do concurso e o caderno 
de encargos é $80,00 (oitenta patacas), nos termos do n.º 3 do arti-
go 10.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 1 de Julho de 2015. Os concorrentes ou seus represen-
tantes legais devem entregar as propostas e os documentos no 
Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM e prestar uma cau-
ção provisória no valor de $120 000,00 (cento e vinte mil pata-
cas). A caução provisória pode ser entregue na Tesouraria da 
Divisão de Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM, 
sita no rés-do-chão do mesmo edifício, por depósito em dinhei-
ro, cheque ou garantia bancária, em nome do «Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais», ou ainda por seguro-caução a 
favor do mesmo Instituto.

O acto público do concurso realizar-se-á na Divisão de For-
mação e Documentação do IACM, sita no Edf. China Plaza, 6.º 
andar, Macau, pelas 10,00 horas do dia 2 de Julho de 2015.

O IACM realizará uma sessão de esclarecimento às 10,00 
horas do dia 16 de Junho de 2015 no mesmo local. 
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二零一五年五月二十六日於民政總署

管理委員會副主席 羅永德

（是項刊登費用為 $1,634.00）

退 休 基 金 會

公 告

退休基金會新辦公室裝修工程

公開招標競投

1. 招標實體：退休基金會。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：澳門財神商業中心13樓E至H以及14樓全層A

至H新辦公室。

4. 承攬工程目的：施工地點的辦公室裝修。

5. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

6. 承攬類型：以系列價金承攬。

7. 臨時擔保：澳門幣肆拾貳萬元正（$420,000.00），以現金

存款或以法定銀行擔保或保險擔保提供。

8. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五（為擔保合同之履

行，須從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除5%，作為此

將要提供之確定擔保之追加）。

9. 底價：不設底價。

10. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

11. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝商業中心二十

樓退休基金會，行政及財政處。

截止日期及時間：二零一五年六月二十三日下午五時四十五

分（標書須以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製）。

12. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝商業中心二十

樓退休基金會。

日期及時間：二零一五年六月二十四日，上午十時正。

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 26 de 
Maio de 2015.

O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Lo Veng 
Tak.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

FUNDO DE PENSÕES

Anúncio

Concurso público da empreitada de 

«Projecto de decoração do novo escritório do Fundo de Pensões»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Fundo de Pensões.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local da obra: novo escritório nas fracções E - H do 13.º 
andar e A - H do 14.º andar do Fortune Business Centre, Macau.

4. Objecto da empreitada: obras de decoração do novo escri-
tório do local acima mencionado.

5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável, nos termos previstos no programa do con-
curso.

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

7. Caução provisória: $ 420 000,00 e pode ser prestada por 
depósito em dinheiro, por garantia bancária ou por seguro-
-caução aprovado nos termos legais.

8. Caução definitiva: a caução definitiva é de 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, em reforço da caução definitiva 
a prestar).

9. Preço base: não há.

10. Condições de admissão: inscrição na DSSOPT na moda-
lidade de execução de obras.

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

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, até às 17,45 horas 
do dia 23 de Junho de 2015.

12. Local, dia e hora do acto público:

Sede do Fundo de Pensões, sita na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção, n.os 181-187, Centro Comercial Brilhantismo, 20.º 
andar, Macau, no dia 24 de Junho de 2015, pelas 10,00 horas.
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為了第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。

13. 實地視察：

有意投標者應於二零一五年六月五日下午三時正，前往澳門

財神商業中心地下大堂集合，以便實地視察是次招標的工程地

點。

14. 查閱案卷及取得副本之地點，日期及時間：

有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公

告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門新口岸宋玉

生廣場181-187號光輝商業中心二十樓退休基金會行政及財政處

查閱。

有興趣者亦可於二零一五年六月二十三日下午五時前，在

上述地點取得招標案卷副本，每份為澳門幣一千元正（按照第

74/99/M號法令第五十二條第三款的規定）。

15. 工期：工程之工期不得超過60天。

16. 標書評核準則及其所佔之比重：

——工程總造價及各項單價：50%；

——合理工期：30%；

——施工計劃：

i. 工序的仔細度和建議：3%；

ii. 工序之連貫關係：3%；

iii. 施工計劃期的適用性及可行性：4%：

——對類似工程之經驗：5%；

——材料質量：5%。

17. 附加的說明文件：由二零一五年六月三日至截標日止，投

標者應前往澳門新口岸宋玉生廣場181-187號光輝商業中心二十

樓退休基金會行政及財政處，以了解有否附加之說明文件。

二零一五年五月二十八日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $4,009.00）

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

13. Visita às instalações:

Os concorrentes deverão comparecer no átrio do Fortune 
Business Centre, no dia 5 de Junho de 2015, pelas 15,00 horas, 
para visita ao local da obra a que se destina o objecto deste 
concurso.

14. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
cópia:

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 
e outros documentos complementares podem ser examinados, 
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, durante as horas 
de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até ao dia 
e hora do acto público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 23 de Junho de 2015, cópias do processo do con-
curso ao preço de $ 1 000,00 por exemplar, ao abrigo do n.º 3 
do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

15. Prazo de execução da obra: 

O prazo de execução não poderá ser superior a 60 dias.

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

— Preço Global da empreitada e lista de preços unitários: 50%;

— Prazo de execução razoável: 30%.

— Plano de trabalhos: 

i. O nível de discretização das actividades elementares: 3%;

ii. A interdependência das actividades elementares: 3%;

iii. A adequabilidade e efectividade dos prazos de execução: 4%:

— Experiência em obras semelhantes: 5%;

— Material: 5%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer na Divisão Adminis-
trativa e Financeira, sita na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.os 181-187, Centro Comercial Brilhantismo, 20.º andar, Ma-
cau, a partir de 3 de Junho de 2015, inclusive, e até à data li-
mite para entrega das propostas, para tomar conhecimento de 
eventuais esclarecimentos adicionais.

Fundo de Pensões, aos 28 de Maio de 2015.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 4 009,00)
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經 濟 局

名 單

經濟局為填補編制內人員高級技術員職程第一職階首席顧

問高級技術員一缺，經於二零一五年三月十八日第十一期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行限制性普通

晉級開考的招考公告。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》第二十七條第五款的規定，公佈最後

成績名單如下:

合格投考人： 分

陳詠達 ............................................................................. 89.56

按照上述行政法規第二十八條的規定，投考人可自本名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年五月二十日經濟財政司司長的批示認可）

二零一五年五月十一日於經濟局

典試委員會：

主席：經濟局廳長 鄭曉敏

正選委員：經濟局首席顧問高級技術員 李志文

  教育暨青年局首席顧問高級技術員 陳繼春

（是項刊登費用為 $1,263.00）

公  告

為填補經濟局編制內人員高級技術員職程第一職階首席顧

問高級技術員一缺，經於二零一五年五月六日第十八期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行限制性普通

晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，准考人臨時名單

張貼在南灣羅保博士街一至三號（澳門國際銀行大廈）六樓經濟

局行政暨財政處大堂。

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。

二零一五年五月二十六日於經濟局

代局長 戴建業

（是項刊登費用為 $881.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior do quadro de pessoal da Direcção 
dos Serviços de Economia, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 11, II Série, de 18 de Março de 2015, nos termos do n.º 5 do 
artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recru-
tamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos):

Candidato aprovado: valores

Chan Weng Tat ....................................................................89,56

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 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 20 de Maio de 2015).

Direcção dos Serviços de Economia, aos 11 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Cheang Hio Man, chefe de departamento da 
DSE.

Vogais efectivos: Lei Chi Man, técnico superior assessor 
principal da DSE; e

Chan Kai Chon, técnico superior assessor principal da 
DSEJ.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada no átrio da Divi-
são Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de 
Economia, sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º 
andar, Edifício Banco Luso Internacional, a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
assessor principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior 
do quadro do pessoal desta Direcção dos Serviços, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 18, II Série, de 6 de Maio de 2015, nos 
termos definidos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 26 de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Tai Kin Ip. 

(Custo desta publicação $ 881,00)
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財 政 局

名 單

財政局為填補以編制外合同任用的公關督導員職程第一職

階特級公關督導員一缺，經二零一五年三月二十五日第十二期

《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

行普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

陳家雯 ............................................................................. 82.56

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年五月二十日經濟財政司司長的批示確認）

二零一五年五月十四日於財政局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 蘇配芝

委員：一等高級技術員 林奕翹

 首席技術員（教育暨青年局） 陳耀恩

（是項刊登費用為 $1,292.00）

公 告

為填補經由財政局以編制外合同任用的高級技術員職程第

一職階首席顧問高級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在南灣大馬路575、579及585號財政

局大樓十四樓財政局之行政暨財政處內，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。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Lista

Classificativo do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente de relações públicas especialista, 1.º escalão, da 
carreira de assistente de relações públicas, provido em regime 
de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II 
Série, de 25 de Março de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chan Ka Man ...................................................................... 82,56

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

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

Economia e Finanças, de 20 de Maio de 2015).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 14 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Rosa Sou, técnica superior assessora.

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

Chan Yiu Yan, técnica principal da DSEJ.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, e publicado na internet desta Direcção 
dos Serviços e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
da Direcção dos Serviços de Finanças, 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 técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, provido em regime de contrato 
além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Finan-
ças, 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.
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二零一五年五月十九日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,087.00）

為填補以下財政局以編制外合同任用的人員空缺，經二零

一五年四月二十二日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登以審查文件及有限制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以供

查閱：

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員兩缺； 

技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年五月十九日於財政局

局長 江麗莉

為填補經由財政局以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階特級技術輔導員五缺，經二零一五年五月六日第十八期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進

行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人

臨時名單已張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓十四

樓財政局之行政暨財政處內以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年五月二十日於財政局

局長 江麗莉

（是項刊登費用為 $1,801.00）

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 19 de Maio de 2015.

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», se encontram afixadas na Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Fi-
nanças, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, 
Edifício «Finanças» 14.º andar, as listas provisórias dos candi-
datos aos concursos comuns, de acesso, documentais, condicio-
nados, para o preenchimento dos seguintes lugares, providos 
em regime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Finanças, cujos anúncios do aviso de abertura 
foram publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 22 de Abril de 2015:

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

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

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

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 19 de Maio de 2015. 

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de cinco lugares de adjunto-técnico especia-
lista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em 
regime de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II 
Série, de 6 de Maio de 2015.

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

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 20 de Maio de 2015. 

A Directora dos Serviços, Vitória da Conceição.

(Custo desta publicação $ 1 801,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Lista

Faz-se pública, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», de 8 de Agosto, a lista classificativa dos candidatos 
ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento de onze lugares de técnico superior 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, do pesso-
al provido em regime de contrato além do quadro da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de aber-
tura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 12, II Série, de 25 de Março de 2015:

Candidatos aprovados: valores

 1.º Fong Chut Nei ......................................................... 84,28

 2.º Li Bikun ................................................................... 83,56

 3.º Chan Chou Wa........................................................ 82,06

 4.º Tong Ka I ................................................................. 81,94

 5.º Mong Chi Chong .................................................... 81,72

 6.º Cheang Sut Mio ...................................................... 81,61

 7.º Lam Sau Heong ...................................................... 81,17

 8.º Kuan Ka Kei ........................................................... 81,00

 9.º Choi Kit Wa............................................................. 80,78

10.º Ho Ut Wa  ................................................................ 80,72 (a)

11.º Lai Ka Lai ............................................................... 80,72 (a)

Nota:

(a) De acordo com o artigo 26.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
os candidatos, têm preferência, sucessivamente, com melhor 
avaliação do desempenho na última menção que tiver sido atri-
buída, maior antiguidade na categoria, na carreira e na função 
pública.

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

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

Economia e Finanças, de 20 de Maio de 2015).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 15 de 
Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Sin Weng Hang, técnica superior assessora.

Vogais: Mak Keng Ieng, técnica superior principal; e

So Sok Mei, técnica superior assessora principal da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos.

(Custo desta publicação $ 2 140,00)

勞 工 事 務 局

名 單

勞工事務局通過以審查文件方式，為以編制外合同任用的

人員進行填補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公告已於二零一五年三月二十五日在《澳

門特別行政區公報》第十二期第二組內公佈，現根據八月八日

第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十七條第五款規定，公佈最後成績名單。

合格應考人： 分

 1.º方綴妮 ................................................................ 84.28

 2.º李碧琨 ................................................................ 83.56

 3.º陳祖樺 ................................................................ 82.06

 4.º湯嘉怡 ................................................................ 81.94

 5.º蒙志聰 ................................................................ 81.72

 6.º鄭雪苗 ................................................................ 81.61

 7.º林秀香 ................................................................ 81.17

 8.º關嘉琪 ................................................................ 81.00

 9.º徐潔華 ................................................................ 80.78

10.º何月華 ................................................................ 80.72（a）

11.º黎家澧 ................................................................ 80.72（a）

備註：

（a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第二十六條的規定，優先者依次為在最近的工作表現

評核中獲較好評語的投考人，在職級、職程、公職的年資較長的

投考人。

按照上述行政法規第二十八條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年五月二十日經濟財政司司長批示認可）

二零一五年五月十五日於勞工事務局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 冼詠恆

委員：首席高級技術員 麥敬英

   首席顧問高級技術員（統計暨普查局） 蘇淑美

（是項刊登費用為 $2,140.00）



N.º 22 — 3-6-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10223

通 告

第04/dir/DSAL/2015號批示

根據八月十日第26/2009號行政法規第二十二條、七月二十六

日第24/20 04號行政法規第四條第（五）項，以及公佈於二零

一五年二月十三日第六期《澳門特別行政區公報》第二組的第

50/2015號經濟財政司司長批示第三款的規定，本人決定：

1. 將本人的及獲轉授予的下列權限授予及轉授予行政財政

處處長李榮輝學士或當其出缺或因故不能視事時的代任人：

1.1. 簽署任用書；

1.2. 簽署報到憑證；

1.3. 簽署勞工事務局人員服務時間之計算與結算書及其法

律職務狀况或報酬等證明文件；

1.4. 簽發存檔於行政財政處的文件之證明及鑑證存於該處

文件正本的影印本，但法律另有規定者除外；

1.5. 批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

1.6. 按照法律規定，批准將十二月二十一日第87/89/M號法令

核准的《澳門公共行政工作人員通則》所規定的津貼、第2/2011

號法律規定年資獎金及津貼，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發放予有關人員；

1.7. 簽署及確認衛生護理證；

1.8. 批准該處工作人員享受年假或將之提前或延遲；

1.9. 就因個人理由或工作需要而累積年假作出決定；

1.10. 依法決定人員的缺勤屬合理或不合理；

1.11. 許可該處工作人員，本局司機及勤雜人員在法律所定限

度內之超時工作或輪班工作；

1.12. 簽署行政財政處發給予澳門特別行政區私人及公共實

體之常規性書信、文書及公函，但呈交予各主要官員辦公室之文

件除外；

1.13. 批閱及簽署由本局作出的開支或在公共會計規範範圍

內應由局長批閱的其他開支的憑證和證明文件；

Aviso

Despacho n.º 04/dir/DSAL/2015

Ao abrigo do artigo 22.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, de 10 de Agosto, da alínea 5) do artigo 4.º do 
Regulamento Administrativo n.º 24/2004, de 26 de Julho, 
e do n.º 3 do Despacho do Secretário para a Economia e 
Finanças n.º 50/2015, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 13 de 
Fevereiro de 2015, determino o seguinte:

1. São delegadas e subdelegadas no chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira destes Serviços, licenciado Lei Weng 
Fai ou em quem o substitua na sua ausência ou impedimento, 
as minhas competências e as que me foram subdelegadas:

1.1 Assinar os diplomas de provimento;

1.2 Assinar as guias de apresentação;

1.3 Assinar os diplomas de contagem e liquidação do tempo 
de serviço prestado pelo pessoal da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais, bem como as declarações comprovativas 
da situação jurídico-funcional, ou remuneratória do mesmo 
pessoal;

1.4 Assinar as certidões ou reprodução autenticada dos do-
cumentos arquivados na Divisão Administrativa e Financeira, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

1.5 Autorizar a recuperação do vencimento de exercíco per-
dido por motivo de doença;

1.6 Autorizar a atribuição dos subsídios previstos no ETAPM, 
de 21 de Dezembro, a atribuição dos prémios de antiguidade 
e dos subsídios previstos na Lei n.º 2/2011 e a atribuição do 
prémio de tempo de contribuição previsto no Regime de Previ-
dência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, estabelecido 
pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo pessoal, nos termos da lei;

1.7 Assinar e autenticar os cartões de acesso a cuidados de 
saúde;

1.8 Autorizar o gozo, a antecipação ou o adiamento de férias 
dos trabalhadores afectos àquela Divisão;

1.9 Decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pessoais 
ou por conveniência de serviço;

1.10 Justificar e injustificar as faltas do pessoal, nos termos 
da lei;

1.11 Autorizar os trabalhadores afectos àquela Divisão, os 
motoristas e os auxiliares destes serviços, a prestação de ser-
viço em regime de horas extraordinárias ou por turnos, até ao 
limite previsto por lei;

1.12 Assinar cartas, correspondência e ofícios de rotina que 
a Divisão Administrativa e Financeira emitir a favor das enti-
dades públicas ou privadas da Região Administrativa Especial 
de Macau, com excepção dos dirigidos aos Gabinetes dos titu-
lares dos principais cargos;

1.13 Visar e assinar guias e documentos justificativos de des-
pesas efectuadas pelos Serviços ou outras que, no âmbito das 
normas reguladoras da contabilidade pública, devam ser visa-
das pelo director dos Serviços;
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1.14. 簽署已獲預先許可的支付開支的申請；

1.15. 在不引致產生額外開支下，批准對供應日常消耗品、分

配及分發動產、設備、設施和日用文具的申請；

1.16. 批准作出載於澳門特別行政區預算表內關於勞工事務

局的開支章節中，因部門正常運作所需的資產及勞務的開支，包

括設備之維修及保養，但以澳門幣一萬圓為限；

1.17. 批准工作人員及其家屬前往衛生局範圍內運作的健康

檢查委員會作檢查。

2. 現授予及轉授予之權限不妨礙收回權及監管權。

3. 透過獲司長確認後公布於《澳門特別行政區公報》的批

示，上述獲授權人可將被視為有助部門良好運作的適當權限轉

授予具主管職務的人員。

4. 對行使現授予及轉授予的權限而作出的行為，得提起必

要訴願。

5. 追認獲授權人自二零一五年一月二十三日起在本授權及轉

授權範圍內作出的行為。

6. 廢止公布於二零一三年二月十四日第七期《澳門特別行政

區公報》第二組的勞工事務局局長第005/d i r/DSA L/2013號批

示第四款。

7. 本批示由刊登於《澳門特別行政區公報》翌日起生效。

（經濟財政司司長於二零一五年五月二十日批示確認）

二零一五年五月二十六日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $3,941.00）

博 彩 監 察 協 調 局

公 告

為填補博彩監察協調局人員編制第一職階顧問督察二缺，

經於二零一五年四月二十二日第十六期《澳門特別行政區公報》

1.14 Assinar requisições de pagamento de despesas previa-
mente autorizadas;

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

1.16 Autorizar a realização de despesas com aquisição de 
bens e serviços, inscritas no capítulo da tabela de despesas 
do Orçamento do Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, relativo à Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, necessárias ao funcionamento normal dos 
Serviços, incluindo as despesas com reparação e manutenção 
de equipamento, até ao montante de 10,000 patacas;

1.17 Autorizar a apresentação de trabalhadores da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais e seus familiares às Juntas 
Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de Saúde.

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

3. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, homologado pelo Secretário, 
o delegado, acima referido, poderá subdelegar no pessoal com 
funções de chefia as competências que forem julgadas adequa-
das ao bom funcionamento dos Serviços.

4. Dos actos praticados no uso da delegação e subdelegação 
de competências aqui conferidas cabe recurso hierárquico ne-
cessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, no 
âmbito da presente delegação ou subdelegação de competên-
cias, desde 23 de Janeiro de 2015.

6. É revogado o n.º 4 do Despacho n.º 005/dir/DSAL/2013 do 
director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 7, II Série, de 14 de Fevereiro de 2013.

7. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

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

Economia e Finanças, de 20 de Maio de 2015).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 26 de 
Maio de 2015.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 3 941,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada no quadro de anúncio 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, 
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第二組刊登以文件審查、有限制方式進行普通晉級開考的公告。

現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，准考人臨

時名單張貼於南灣大馬路762-804號中華廣場二十一樓本局行政

財政處告示板以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年五月二十七日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $1,018.00）

消 費 者 委 員 會

公 告

為填補消費者委員會編制外合同人員行政技術助理員職程

第一職階首席行政技術助理員兩缺，經二零一五年五月十三日

第十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限

制方式進行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼在澳門高士德大馬路26號何鴻燊夫

人大廈5樓消費者委員會行政財政組報告板上（或可瀏覽本會網

頁：www.consumer.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。

二零一五年五月二十七日於消費者委員會

執行委員會主席 黃翰寧

（是項刊登費用為 $1,087.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員技術輔導員職

程第一職階一等技術輔導員（資訊範疇）四缺，經於二零一五年

n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de dois lugares de inspector 
assessor, 1.º escalão, do quadro de pessoal da Direcção de Ins-
pecção e Coordenação de Jogos, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 16, II Série, de 22 de Abril de 2015, nos termos do n.º 3 
do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

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

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 27 de 
Maio de 2015.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

CONSELHO DE CONSUMIDORES

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 Área Adminis-
trativa e Financeira do Conselho de Consumidores que fica 
no 5.º andar do Edf. Clementina A. L. Ho, na Av. de Horta e 
Costa, n.º 26 (e também publicada no website deste Conselho: 
www.consumer.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, condicionado e documental, 
para o preenchimento de dois lugares de assistente técnico 
administrativo principal, 1.º escalão, da carreira de assistente 
técnico administrativo, dos trabalhadores contratados além do 
quadro do Conselho de Consumidores, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 13 de Maio 
de 2015.

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

Conselho de Consumidores, aos 27 de Maio de 2015.

O Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de quatro 
lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
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四月八日第十四期《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 陳國昌 ........................................................................ 81.39

2.º 丁傑 ............................................................................ 80.89

3.º 周文聰 ........................................................................ 80.44

4.º 孫振圓 ........................................................................ 80.00

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五月二十一日的批示確認）

二零一五年五月二十日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局一等技術輔導員 何瑞華

委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 勞曦明

 教育暨青年局首席技術員 梁女如

（是項刊登費用為 $1,674.00）

公 告

為填補澳門保安部隊事務局文職人員編制內翻譯員職程第

一職階二等翻譯員（中英翻譯範疇）兩缺，經於二零一四年八月

二十日第三十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核

方式進行普通對外入職開考的開考通告。現根據第23/2011號行

政法規第二十七條第二款的規定公佈，知識考試第二階段（口

試）的准考人名單已張貼於澳門保安部隊事務局大堂，以供查

閱。該名單亦已上載於本局網頁http://www.fsm.gov.mo。

二零一五年五月十四日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：處長 陳淑慧

informática, da carreira de adjunto-técnico, em regime de con-
trato 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 14, II 
Série, de 8 de Abril de 2015: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Kuok Cheong ......................................................81,39

2.º Ting Chieh ......................................................................80,89

3.º Chau Man Chung ..........................................................80,44

4.º Sun Chan Un ..................................................................80,00

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 21 de Maio de 2015). 

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 20 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Ho Soi Wa, adjunto-técnico de 1.ª classe da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Lo Hei Meng, adjunto-técnico principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e 

Leong Noi U, técnico principal da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, e disponibilizada na 
página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo — a 
lista dos candidatos admitidos à 2.ª fase das provas de conheci-
mentos (prova oral) do concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de duas vagas 
de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, área de línguas 
chinesa e inglesa, da carreira de intérprete-tradutor do quadro 
do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II Série, 
de 20 de Agosto de 2014.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 14 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Chan Shuk Wai, chefe de divisão.
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委員：顧問翻譯員 黃淑儀

   首席高級技術員 何嘉慧

（是項刊登費用為 $1,087.00）

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員技術員職程第

一職階特級技術員三缺，經於二零一五年五月六日第十八期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三

款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事務局

大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年五月二十一日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳凱琳

委員：澳門保安部隊事務局特級技術員 凌綺君

   民政總署顧問高級技術員 李治洪

（是項刊登費用為 $1,057.00）

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現以

審查文件及有限制方式，為本局文職人員進行下列普通晉級開

考，以填補以下空缺：

編制內人員：

第一職階首席特級行政技術助理員四缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本公

告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十

日內遞交。

二零一五年五月二十六日於澳門保安部隊事務局

代局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $950.00）

Vogais: Vong Sok I, intérprete-tradutora assessora; e

Ho Ka Wai, técnica superior principal.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

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 dos candidatos ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento 
de três lugares de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira 
de 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 Administrati-
va Especial de Macau n.º 18, II Série, de 6 de Maio 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 21 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Chan Hoi Lam, técnico superior assessor da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Leng I Kuan, técnico especialista da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Lei Chi Hong, técnico superior assessor do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 1 057,00 )

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado ao pessoal civil da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, para o preenchimento do seguinte lugar:

Para o pessoal do quadro:

Quatro lugares de assistente técnico administrativo especia-
lista principal, 1.º escalão.

O respectivo aviso de abertura encontra-se disponível nas 
webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, bem como 
afixado no átrio destes Serviços. 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.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 26 de Maio de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 950,00)
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第8/2015/DSFSM號公開招標

根據保安司司長於二零一五年五月二十二日作出的批示，澳

門保安部隊事務局為取得「7座位吉普車」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七月七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$40,000.00

（澳門幣肆萬元整）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七月八日上午十時，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。

二零一五年五月二十六日於澳門保安部隊事務局

代局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,801.00）

澳 門 監 獄

公 告

澳門監獄以編制外合同方式填補行政技術助理員職程第一

職階二等行政技術助理員（助理技術員範疇）一缺，經於二零

一四年八月二十日第三十四期第二組《澳門特別行政區公報》內

Concurso Público n.º 8/2015/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 22 de Maio de 2015, se encon-
tra aberto o concurso público para a aquisição de «Veículo do 
tipo todo o terreno (Jeep)-TP7».

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 7 de Julho 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 $ 40 000,00 
(quarenta mil patacas) prestada em numerário, ordem de caixa 
(em nome da DSFSM), ou por garantia bancária. Caso a re-
ferida 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 8 de Julho 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 26 de Maio de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos do artigo 27.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011, será afixada, a partir da 
data da publicação do presente anúncio, no quadro de anúncio 
do Centro de Atendimento e Informação do EPM, sito na Ave-
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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

號行政法規第二十七條的規定公佈，准考人知識考試成績名單

及專業面試通告於本公告公佈之日起張貼於澳門南灣大馬路中

華廣場8樓A座澳門監獄服務諮詢中心，並同時上載於本監獄網

頁www.epm.gov.mo，以供查閱。

二零一五年五月二十一日於澳門監獄

典試委員會主席 羅逸熙

（是項刊登費用為 $1,018.00）

消 防 局

通 告

按照二零一五年五月六日第十八期第二組《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五十個首席消防員空缺。

經保安司司長於二零一五年五月二十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。

二零一五年五月二十八日於消防局

局長 馬耀榮消防總監

（是項刊登費用為 $920.00）

衛 生 局

名 單

根據二零一四年七月三十日第三十一期第二組《澳門特別行

政區公報》內，刊登有關診療範疇同等學歷——藥劑範疇考試

之通告。現公佈豁免考試名單如下：

豁免考試的投考人：  

姓名 

Vizeu Helena

nida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, e 
no website deste Estabelecimento Prisional www.epm.gov.mo, 
a lista classificativa na prova de conhecimentos dos candidatos 
e o aviso da entrevista profissional do concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 
1.º escalão, área de técnico auxiliar, da carreira de assistente 
técnico administrativo, em regime de contrato além do quadro 
do Estabelecimento Prisional de Macau, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 34, II Série, de 20 de Agosto de 2014. 

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 21 de Maio de 
2015.

O Presidente do Júri, Lo Iat Hei.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 6 de Maio de 
2015, encontra-se aberto o concurso de admissão ao curso de 
promoção para o preenchimento de cinquenta vagas de bom-
beiro principal, existentes na carreira de base do quadro de 
pessoal do Corpo de Bombeiros.

Por homologação do Secretário para a Segurança, de 20 de 
Maio de 2015, e nos termos do n.º 3 do artigo 161.º do Estatuto 
dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, a lista de 
candidatos encontra-se afixada no Corpo de Bombeiros do Co-
mando 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 28 de Maio de 2015.

O Comandante, Ma Io Weng, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 920,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações 
na área do diagnóstico e terapêutica — área farmacêutica, pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 31, II Série, de 30 de Julho de 2014, faz-se pública 
a seguinte lista do candidato dispensado da realização da pro-
va do exame:

Candidato dispensado da realização do exame:

Nome

Vizeu Helena
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經十二月十三日第110/99/M號法令核准之《行政訴訟法典》

第二十五條第二款之規定，任一利害關係人可就本批示提起司

法上訴。

（經二零一五年五月十一日衛生局局長的批示確認）

二零一五年五月二十七日於衛生局

診療範疇同等學歷審查委員會：

主席：澳門理工學院高等衛生學校教授 唐海誼

成員：高等教育輔助辦公室代表 何可寧

      衛生局首席顧問診療技術員 Noronha, António

                  Joaquim

   衛生局顧問診療技術員 陳志成

   衛生局一等診療技術員 容潤邦

   衛生局一等診療技術員 吳健豪

（是項刊登費用為 $1,703.00）

公 告

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，經二零一五年三月二十五日第十二期《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。

二零一五年五月二十一日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $822.00）

為填補衛生局以編制外合同制度任用的診療技術員職程第

一職階首席診療技術員（圖示記錄職務範疇——心肺描記）兩

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。

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

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

11 de Maio de 2015).

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2015.

A Comissão para a Equiparação de Habilitações na área do 
diagnóstico e terapêutica:

Presidente: Tong Hoi Yee, Professor da Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de Macau.

Vogais: Ho Ho Neng, representante do Gabinete de Apoio 
ao Ensino Superior; 

Noronha, António Joaquim, técnico de diagnóstico e tera-
pêutica assessor principal dos Serviços de Saúde;

Chan Chi Seng, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 
dos Serviços de Saúde;

Iung Ion Pong, técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª 
classe dos Serviços de Saúde; e

Ng Kin Hou, técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª clas-
se dos Serviços de Saúde.

(Custo desta publicação $ 1 703,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na 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 definitiva dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de quatro lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º es-
calão, da carreira do técnico, providos em regime de contrato 
além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 12, II Série, de 25 de Março de 2015.

Serviços de Saúde, aos 21 de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 822,00)

Informa-se 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 trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
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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，投考人的知識考試成績名單

已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，以供查閱。

二零一五年五月二十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

（開考編號：00214/02-TSS）

為錄取三名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（康

復職務範疇——語言治療）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

員兩缺。經二零一四年九月十日第三十七期《澳門特別行政區公

報》第二組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

二十七條第二款規定公佈，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）。

二零一五年五月二十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $920.00）

（開考編號：01515/02-AUX.ENF）

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

職階二等護理助理員九十六缺，經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，並已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供查

閱。

Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, a 
lista classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos 
ao concurso comum, de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 
diagnóstico e terapêutica principal, 1.º escalão, área funcional 
de registografia — cardiopneumografia, da carreira de técnico 
de diagnóstico e terapêutica, providos em regime de contrato 
além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 
2014.

Serviços de Saúde, aos 26 de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

(Ref. do Concurso n.º 00214/02-TSS)

Nos termos definidos do n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 1.º 
andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na 
Estrada do Visconde de S. Januário, bem como está disponível 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.
mo), a lista classificativa da entrevista profissional dos candi-
datos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para a admissão de três estagiários ao estágio para 
ingresso na carreira de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 
área funcional de reabilitação — terapia da fala, com vista ao 
preenchimento de dois lugares de técnico superior de saúde de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior de saúde, 
em regime de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 10 de Setem-
bro de 2014.

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 920,00)

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

Nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada na Divisão de Pessoal, sita no 1.º 
andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na 
Estrada do Visconde de S. Januário, bem como está disponível 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.
mo), a lista classificativa da prova de conhecimentos dos can-
didatos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de noventa e seis lugares de 
auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
auxiliar de enfermagem, em regime de contrato de assalaria-
mento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 8, II Série, de 25 de Fevereiro de 2015.
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二零一五年五月二十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

（開考編號：A05/TDT/LAB/2014）

為填補本局以編制外合同制度任用的診療技術員職程第一

職階顧問診療技術員（化驗職務範疇）二十三缺及散位合同制度

任用的診療技術員職程第一職階顧問診療技術員（化驗職務範

疇）一缺，經二零一四年七月二日第二十七期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以有限制及考核方式進行普通晉級開考公告。

現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第二十七條的規定公佈，投考人知識考試成績名單已張貼

在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已上載於衛生局網頁

（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

（開考編號：A06/TDT/LAB/2014）

為填補本局以編制外合同任用的診療技術員職程第一職階

首席診療技術員（第7/2010號法律《診療技術員職程制度》附件

表一）（化驗職務範疇）八缺，經二零一四年七月二日第二十七期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及考核方式進行

普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條的規定公佈，投考人知識考

試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並

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

（開考編號：A07/TDT/LAB/2014）

為填補本局以編制外合同任用的診療技術員職程第一職階

首席診療技術員（第7/2010號法律《診療技術員職程制度》附件

表三）（化驗職務範疇）一缺，經二零一四年七月二日第二十七期

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

(Ref. do Concurso n.º A05/TDT/LAB/2014)

Informa-se que, nos termos definidos do 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 prova de conhecimentos dos candi-
datos ao concurso comum, de acesso, condicionado, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de vinte e três lugares de 
técnico de diagnóstico e terapêutica assessor, 1.º escalão, área 
funcional laboratorial, da carreira de técnico de diagnóstico e 
terapêutica, providos em regime de contrato além do quadro 
do pessoal dos Serviços de Saúde e um lugar de técnico de 
diagnóstico e terapêutica assessor, 1.º escalão, área funcional la-
boratorial, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, 
provido em regime de contrato de assalariamento do pessoal 
dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, 
II Série, de 2 de Julho de 2014.

(Ref. do Concurso n.º A06/TDT/LAB/2014)

Informa-se que, nos termos definidos do 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 prova de conhecimentos dos candi-
datos ao concurso comum, de acesso, condicionado, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de oito lugares de técnico 
de diagnóstico e terapêutica principal, 1.º escalão, constante do 
mapa 1 do Anexo da Lei n.º 7/2010 (Regime da carreira de téc-
nico de diagnóstico e terapêutica), área funcional laboratorial, 
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, 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 27, II Série, de 2 
de Julho de 2014.

(Ref. do Concurso n.º A07/TDT/LAB/2014)

Informa-se 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 
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《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及考核方式進行

普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條的規定公佈，投考人知識考

試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並

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

（開考編號：A08/TDT/LAB/2014）

為填補本局以編制外合同任用的診療技術員職程第一職階

一等診療技術員（化驗職務範疇）一缺，經二零一四年七月二日

第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及考核

方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條的規定公佈，投考

人知識考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

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

查閱。

二零一五年五月二十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $3,334.00）

通 告

行政管理委員會第18/2015號會議紀錄（摘錄）

鑑於有需要分散財政決定權以確保衛生局的高效及有效管

理，按照十一月十五日第81/99/M號法令第十二條、經第28/2009

號行政法規修改及經第426/2009號行政長官批示重新全文公佈

的行政法規第6/2006號第五十六條的規定，本自治機關行政管

理委員會決議授予下列成員批准進行以下事宜的權限：

一、授權予主席兼衛生局局長李展潤：

（一）許可因以下事項而產生的取得財貨或勞務的開支的權

限：

（1）支付人員薪俸、工資及其他補助；

Estrada do Visconde de S. Januário, bem como está disponível 
no sítio electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.
mo), a lista classificativa da prova de conhecimentos dos can-
didatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, de pres-
tação de provas, para o preenchimento de um lugar de técnico 
de diagnóstico e terapêutica principal, 1.º escalão, constante do 
mapa 3 do Anexo da Lei n.º 7/2010 (Regime da carreira de téc-
nico de diagnóstico e terapêutica), área funcional laboratorial, 
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, provido em 
regime de contrato além do quadro do pessoal dos Serviços de 
Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 2 de 
Julho de 2014.

(Ref. do Concurso n.º A08/TDT/LAB/2014)

Informa-se que, nos termos definidos do 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 prova de conhecimentos dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, de 
prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de téc-
nico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, área 
funcional laboratorial, da carreira de técnico de diagnóstico e 
terapêutica, 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 27, II Série, de 2 de Julho de 2014.

Serviços de Saúde, aos 29 de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 3 334,00)

Avisos

Acta do Conselho Administrativo n.º 18/2015 (extracto)

Considerando a necessidade de descentralizar os poderes de 
decisão financeiros por forma a assegurar uma eficiente e eficaz 
gestão dos Serviços de Saúde (SS), o Conselho Administrativo 
deste organismo autónomo deliberou, ao abrigo do disposto no 
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, e no 
artigo 56.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, com as 
alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 28/2009, integralmente republicado pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 426/2009, delegar as seguintes competências:

 1. No seu presidente e director dos Serviços de Saúde, Lei 
Chin Ion:

1) Competência para autorizar a realização de despesas com 
a aquisição de bens e serviços, decorrentes de:

(1) Pagamento de vencimentos, de salários e de outros abonos 
ao pessoal;
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（2）將對人員作出之法定扣除、或基於會費、借款攤還的法

定扣除，又或應從薪俸或工資中作出之法定扣除的款項轉移至

其他實體；

（3）持續執行的合同；

（4）取得常用物料及物品或獲提供服務，但以每次金額不

超過澳門幣5,000元為限；

（5）解除擔保；

（6）償還與衛生有關的開支。

（二）許可未有預計的緊急及不可延誤的開支的權限，但以

金額不超過澳門幣200,000元為限；

（三）許可金額不超過澳門幣15,000元的招待費的權限；

（四）許可進行工程及取得財貨及勞務的諮詢的權限，但以

金額不超過澳門幣500,000元為限。

二、授權予支援及一般行政副體系副局長何鈺珊：

（一）許可未有預計的緊急及不可延誤的開支，但以金額不

超過澳門幣100,000元為限；

（二）許可因以下事項而產生的取得財貨及勞務的開支的

權限：

（1）本授權第一款（一）項所載的平常管理行為，但每次取

得或獲提供服務的金額以澳門幣100,000元為限，但（4）項中所

指的除外，該金額以澳門幣5,000元為限；

（2）支付電費、水費及電訊費用；

（3）支付有關在《澳門特別行政區公報》及本地傳媒中刊登

公告及通告的開支。

（三）許可進行有關進行工程及取得財貨及勞務的諮詢的

權限，但以金額不超過澳門幣100,000元為限，如屬緊急情況，

以金額不超過澳門幣200,000元為限。

三、分別授權予專科衛生護理副體系副局長郭昌宇及一般

衛生護理副體系副局長鄭成業，以許可載於本授權第一款（一）

項（4）的平常管理行為範疇內的開支，但每次取得或獲提供服務

的金額以澳門幣5,000元為限。

四、授權予財務管理廳廳長阮佩儀，或當其缺席或因故不能

視事時，其合法代任人：

（一）許可進行有關取得財貨及勞務的諮詢的權限，但以金

額不超過澳門幣15,000元為限，如屬緊急情況，以金額不超過澳

門幣50,000元為限；

(2) Transferência para outras entidades do valor de descon-
tos legais efectuados ao pessoal, dos que resultem de quotas e 
de amortização de empréstimos ou quaisquer outros que de-
vam ser deduzidos nos vencimentos ou nos salários;

(3) Contratos de execução continuada;

(4) Aquisição de materiais e artigos de consumo corrente 
ou prestação de servicos, até ao limite de 5 000,00 patacas por 
cada aquisição ou prestação de serviços;

(5) Libertação de cauções;

(6) Reembolso de despesas com a saúde.

2) Competência para autorizar, até ao limite de 200 000,00 
patacas, a realização de despesas imprevistas, de natureza urgente 
e inadiável; 

3) Competência para autorizar a realização de despesas de 
representação, até ao limite de 15 000,00 patacas;

4) Competência para autorizar a abertura de consulta, relativa 
à realização de obras e à aquisição de bens e serviços até ao 
limite de 500 000,00 patacas.

2. Na subdirectora responsável pelo subsistema de Apoio e 
Administração Geral, Ho Ioc San:

1) Competência para autorizar, até ao limite de 100 000,00 
patacas, a realização de despesas imprevistas, de natureza ur-
gente e inadiável;

2) Competência para autorizar a realização de despesas com 
aquisição de bens e serviços, decorrentes de:

(1) Actos de gestão corrente constantes da alínea 1) do n.º 1 
desta delegação de competências, até ao limite de 100 000,00 
patacas por cada aquisição ou prestação de serviços, com ex-
cepção dos referidos na subalínea (4) cujo limite é de 5 000,00 
patacas;

(2) Pagamento de facturas de energia eléctrica, de água e de 
telecomunicações;

(3) Pagamentos relativos à publicação de anúncios e avisos 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e 
na Comunicação Social local.

3) Competência para autorizar a abertura da consulta, relativa à 
realização de obras e à aquisição de bens e serviços até ao limite 
de 100 000,00 patacas, e em situações urgentes até ao limite de 
200 000,00 patacas.

3. Nos subdirectores responsáveis pelos subsistemas dos 
Cuidados de Saúde Diferenciados e dos Cuidados de Saúde 
Generalizados, respectivamente Kuok Cheong U e Cheang 
Seng Ip, a competência para autorizar a realização de despesas 
no âmbito dos actos de gestão corrente referidos na subalínea (4) 
da alínea 1) do n.º 1 desta delegação de competências, até ao 
limite de 5 000,00 patacas por cada aquisição ou prestação de 
serviços.

4. Na chefe do Departamento de Administração Financeira, 
Iun Pui I, ou, nas suas faltas ou impedimentos, por quem legal-
mente a substituir, a competência para: 

1) Autorizar a abertura de consulta, relativa à aquisição de 
bens e serviços até ao limite de 15 000,00 patacas e em situações 
urgentes até ao limite de 50 000,00 patacas;
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（二）許可進行有關工程的諮詢的權限，但金額以不超過澳

門幣50,000元為限。

五、在上述第一款及第二款所指的權限包括許可結算開支

的權限。

六、按以上數款作出的許可，應考慮的法定要件、財務規範

性、效率、有效性及節省開支。

七、第一款（二）項、（三）項及（四）項及第二款（一）項所

指的許可，須由行政管理委員會於作出許可嗣後舉行的首次會

議上予以追認。

八、其餘許可應立即通知財務管理廳廳長阮佩儀，或其合法

代任人，以便透過會計處組成結算有關開支的卷宗。

九、本決議所指的授權，在行政管理委員會成員不在或因故

不能視事時，分別由衛生局局長及副局長的合法代任人行使。

十、本決議所作之授權可以轉授。

十一、根據本授權及因預先結算開支所發出的支票，必須由

兩人簽署，其中一人為上述管理委員會成員，而另一人為財務管

理廳廳長阮佩儀或司庫科職務主管黃翠瑩，當他們缺席或因故

不能視事時，則由其合法代任人簽署。

十二、追認自二零一五年五月一日至本決議在《澳門特別行

政區公報》中公佈之日期間，衛生局專科衛生護理副體系副局長

郭昌宇，以衛生局行政管理委員會成員的身份按現授予的權限

所作出的行為。

十三、廢止行政管理委員會二零一零年十一月四日第41號會

議記錄中所載的授權，該會議記錄的摘錄刊登於同年十一月十

日第四十五期《澳門特別行政區公報》第二組。

十四、上述授權及有關規則自在《澳門特別行政區公報》中

公佈起生效。

二零一五年五月七日於衛生局

行政管理委員會成員：

李展潤（主席）

2) Autorizar a abertura de consulta, relativa à realização de 
obras até ao limite de 50 000,00 patacas.

5. As competências referidas nos n.os 1 e 2 integram a 
competência para autorizar a liquidação das despesas.

6. No acto de autorização proferido ao abrigo dos números 
anteriores deve ter-se em consideração os requisitos da con-
formidade legal, regularidade financeira, eficiência, eficácia e 
economia das despesas.

7. As autorizações a que se referem as alíneas 2), 3) e 4) do 
n.º 1 e a alínea 1) do n.º 2 são submetidas a ratificação do Con-
selho Administrativo na reunião seguinte à data em que são 
proferidas.

8. As restantes autorizações são imediatamente comunicadas 
à chefe do Departamento de Administração Financeira, Iun 
Pui I, ou por quem legalmente a substitua, que determina a ins-
trução do processo de liquidação da respectiva despesa através 
da Divisão de Contabilidade.

9. As delegações a que se refere a presente deliberação vi-
goram, no caso de ausência ou impedimento dos membros do 
Conselho Administrativo, para quem legalmente os substituir 
nos cargos de director e de subdirectores dos Serviços de Saúde, 
respectivamente.

10. As delegações a que se refere a presente deliberação podem 
ser subdelegadas.

11. Os cheques emitidos ao abrigo da presente delegação de 
competências e resultantes de prévia liquidação de despesas 
são, obrigatoriamente, assinados por duas pessoas, sendo uma 
delas um dos membros do Conselho Administrativo, acima 
referidos, e a outra a chefe do Departamento de Administração 
Financeira, Iun Pui I, ou, a chefia funcional da Secção de Te-
souraria, Wong Choi Ieng, ou, nas suas faltas ou impedimen-
tos, por quem legalmente as substitua. 

12. São ratificados todos os actos praticados pelo subdirector 
responsável pelo subsistema de cuidados de saúde diferencia-
dos, Kuok Cheong U, praticados na qualidade de membro do 
Conselho Administrativo dos Serviços de Saúde, ao abrigo das 
competências ora delegadas, desde 1 de Maio de 2015 até à pu-
blicação da presente deliberação em Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

13. São revogadas as delegações de competência que constam da 
acta n.º 41 do Conselho Administrativo dos Serviços de Saúde, 
de 4 de Novembro de 2010, cujo extracto foi publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 45, II 
Série, de 10 de Novembro de 2010.

14. As presentes delegações e as regras que lhes estão asso-
ciadas produzem efeitos a partir da sua publicação no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 7 de Maio de 2015.

Membros do Conselho Administrativo:

Lei Chin Ion, presidente.
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郭昌宇

鄭成業

何鈺珊

António João Terra Esteves

（是項刊登費用為 $5,435.00）

根據十一月十五日第81/99/M號法令第二十六條第四款a）項

的規定，私人醫務活動牌照技術委員會將由以下人員組成：

主席：郭昌宇醫生

正選委員：曹國希醫生

     柯慶華醫生

候補委員：李偉成醫生

     謝師輝醫生

二零一五年五月十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

教育暨青年局為填補以下空缺，經於二零一五年五月六日第

十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行

限制性的晉級普通開考的公告，現根據第23/2011號行政法規第

十八條第三款的規定，臨時名單張貼在約翰四世大馬路7-9號一

樓以供查閱：

編制外合同高級技術員人員組別第一職階一等高級技術員

一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單即

視作確定名單。

二零一五年五月二十七日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $1,087.00）

Kuok Cheong U;

Cheang Seng Ip;

Ho Ioc San; e

António João Terra Esteves.

(Custo desta publicação $ 5 435,00)

Ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 26.º do Decreto-Lei 
n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, a Comissão Técnica de Licen-
ciamento de Actividades Privadas tem a seguinte composição:

Presidente: Dr. Kuok Cheong U.

Vogais efectivos: Dr. Chou Kuok Hei; e

Dr. O Heng Wa.

Vogais suplentes: Dr. Lei Wai Seng; e

Dr. Tse See Fai.

Serviços de Saúde, aos 11 de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncios

Faz-se público que se encontra afixada e pode ser consultada, 
na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, a lista provisória 
do candidato admitido ao concurso comum, de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento do seguinte lugar 
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 18, II Série, de 6 de Maio de 2015, nos 
termos do artigo 18.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011:

Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal técnico superior contratado além do quadro.        

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, ao 
abrigo do artigo 18.º, n.º 5, do supracitado regulamento admi-
nistrativo.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 27 de       
de Maio 2015.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)
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Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser con-
sultadas, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e tam-
bém no website desta Direcção de Serviços: http://www.dsej.
gov.mo), as informações referentes à realização da entrevista 
profissional dos candidatos admitidos aos concursos comuns, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preen-
chimento dos seguintes lugares da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II 
Série, de 26 de Dezembro de 2014, nos termos do artigo 27.º, 
n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, na área de ac-
ção social;

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, na área de en-
genharia electromecânica.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 27 de 
Maio de 2015.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 852,00)

INSTITUTO CULTURAL

Lista

2014-IC-T-DPC/Q-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 
química, 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 Hoi Sio Ieng .........................................................73,20

2.º Ng Mei Mei ..........................................................71,05

3.º Kuong Chi Lap ...................................................69,85

4.º Ao Ka Leong ......................................................69,20

5.º Lam Ka Vang ......................................................68,90

6.º Kuok Kam Tong .................................................65,45

7.º Lei Ieng Ieng .......................................................65,40

8.º Yim Chi Hin .......................................................63,00

9.º Leong Nga I .........................................................60,50

10.º Ieong Chi Hou ....................................................60,40

11.º Chiang Chin Hang Andre .................................60,00

12.º Cheng Wai Ip ......................................................58,85

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

規第二十七條第二款的規定，專業面試的相關資料已張貼在約

翰四世大馬路7-9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

二零一五年五月二十七日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $852.00）

文 化 局

名 單

2014-IC-T-DPC/Q-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

（化學範疇）兩缺，經於二零一四年六月十一日第二十四期《澳

門特別行政區公報》第二組副刊刊登通過考核方式進行普通對

外入職開考之開考通告。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 許小英 .....................................................................73.20

2.º 吳薇薇 .....................................................................71.05

3.º 鄺志立 .....................................................................69.85

4.º 區家樑 .....................................................................69.20

5.º 林嘉宏 .....................................................................68.90

6.º 郭錦堂 .....................................................................65.45

7.º 李盈盈 .....................................................................65.40

8.º 嚴志顯 .....................................................................63.00

9.º 梁雅儀 .....................................................................60.50

10.º 楊志豪 .....................................................................60.40

11.º 鄭展衡 .....................................................................60.00

12.º 程偉業 .....................................................................58.85
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名次 姓名 最後成績

13.º 吳正楠 .....................................................................57.50

14.º 梁幸瑩 .....................................................................57.30

15.º 周羨雯 .....................................................................56.60

16.º 程德明 .....................................................................55.05

17.º 傅展輝 .....................................................................54.40

18.º 杜兆麟 .....................................................................53.50

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：37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：36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五月二十二日的批示認可）

二零一五年五月八日於文化局

典試委員會：

代主席：一等高級技術員 葉健雄

正選委員：一等高級技術員（職務主管） 陳聰

候補委員：首席高級技術員（職務主管） 梁惠敏

（是項刊登費用為 $3,060.00）

旅 遊 局

名 單

旅遊局為填補編制內技術員職程第一職階首席特級技術員

一缺，經於二零一五年三月二十五日第十二期《澳門特別行政區

Ordem Nome Classificação
 final

13.º Ung Cheng Nam .................................................57,50

14.º Leong Hang Ieng ................................................57,30

15.º Chao Sin Man .....................................................56,60

16.º Cheng Tak Meng ................................................55,05

17.º Fu Chin Fai .........................................................54,40

18.º Tou Sio Lon .........................................................53,50

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: 37 
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: 36 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 22 de Maio de 2015).

Instituto Cultural, aos 8 de Maio de 2015.

O Júri: 

Presidente, substituto: Ip Kin Hong, técnica superior de 1.ª 
classe.

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

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

(Custo desta publicação $ 3 060,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão, da car-
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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。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

黃煜鏜 ............................................................................. 90.81

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公布之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年五月二十二日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年五月十四日於旅遊局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 黃志強

正選委員：一等高級技術員 胡敏婷

  一等高級技術員（勞工事務局）  陳妙瑜

（是項刊登費用為 $1,468.00）

公 告

為旅遊局以個人勞動合同任用的高級技術員職程第一職階

顧問高級技術員一缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考，開考公告經於二零一五年五月六日第十八期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規第十八

條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁（http://

industry.macautourism.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年五月二十六日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $920.00）

為旅遊局以個人勞動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以審查文件及有限制方式進行普通晉級

reira de técnico do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, 
de 25 de Março de 2015, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

Candidato aprovado:  valores

Wong Iok Tong  ....................................................................90,81

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Maio de 2015).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 14 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Wong Chi Keong, técnico superior assessor.

Vogais efectivas: Wu Man Teng, técnica superior de 1.ª clas-
se; e

Chan Mio U, técnica superior de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afi-
xada no quadro de informação da Direcção dos Serviços de 
Turismo, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electró-
nica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), 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, provido em regime de contrato individual de trabalho 
da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 18, II Série, de 6 de Maio de 2015.

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

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Maio de 2015.

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

(Custo desta publicação $ 920,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afi-
xada no quadro de informação da Direcção dos Serviços de 
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開考，開考公告經於二零一五年五月六日第十八期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規第十八

條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁（http://

industry.macautourism.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年五月二十六日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $920.00）

社 會 工 作 局

名 單

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

一職階首席特級技術員一缺，經二零一五年四月一日第十三期

《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

譚綺薇 ............................................................................. 93.13

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五月二十二日的批示認可）

二零一五年五月十三日於社會工作局

典試委員會：

主席：廳長 區志強 

正選委員：顧問高級技術員 沈咪蓮

  一等翻譯員 Gaspar Garcia（行政公職局指定）  

（是項刊登費用為 $1,194.00）

公 告

本局為填補編制外合同技術員職程財務及會計範疇第一職

階二等技術員兩缺，經於二零一五年三月十八日第十一期《澳門

Turismo, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electrónica 
destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a lista 
provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-
-técnico, provido em regime de contrato individual de trabalho 
da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 18, II Série, de 6 de Maio de 2015.

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

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 26 de Maio de 2015.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 920,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico especialista principal, 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, aber-
to por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 1 de Abril de 
2015:

Candidato aprovado: valores

Tam I Mei .............................................................................93,13

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 22 de Maio de 2015).

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

O Júri:

Presidente: Au Chi Keung, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Sam Mai Lin, técnica superior assessora; e 

Gaspar Garcia, intérprete-tradutor de 1.ª classe (pelos SAFP).

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Anúncios

Informa -se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no 
quadro informativo do Instituto de Acção Social, sito na Estrada 



N.º 22 — 3-6-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10241

特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式進行普通對外入職

開考通告。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規

定，將投考人確定名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局總部

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

二零一五年五月二十一日於社會工作局

主席：廳長 張惠芬

正選委員：處長 李玉玲

  顧問高級技術員（職務主管） 張景輝

（是項刊登費用為 $1,018.00）

本局為填補編制外合同技術員職程管理範疇第一職階二等

技術員一缺，經於二零一五年三月十八日第十一期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登通過考核方式進行普通對外入職開考通

告。現根據第23/2011號行政法規第十九條第二款的規定，將投

考人確定名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局總部告示板

供查閱，以及上載於本局網頁http://www.ias.gov.mo。

二零一五年五月二十八日於社會工作局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員（職務主管） 鄭善懷

正選委員：一等高級技術員（職務主管） 譚志廣

候補委員：首席顧問高級技術員 譚珮欣

（是項刊登費用為 $1,057.00）

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

名 單

高等教育輔助辦公室為填補編制外合同人員高級技術員

職程第一職階首席顧問高級技術員一缺，經於二零一五年四月

二十二日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文

do Cemitério, n.º 6, Macau, e publicada na página electrónica 
deste Instituto, http://www.ias.gov.mo, para efeitos de consulta, 
a lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área financeira 
e de contabilidade, da carreira de técnico em regime de contra-
to além do quadro do Instituto de Acção Social, cujo aviso foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 11, II Série, de 18 de Março de 2015.

Instituto de Acção Social, aos 21 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Cheong Wai Fan, chefe de departamento.

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

Cheong Keng Fai, técnico superior assessor (chefia funcional).

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Informa- se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da, no quadro informativo do Instituto de Acção Social, sito na 
Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, e publicada na página elec-
trónica deste Instituto, http://www.ias.gov.mo, para efeitos de 
consulta, a lista definitiva 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 
gestão, da carreira de técnico em regime de contrato além do 
quadro do IAS, cujo aviso foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 
18 de Março de 2015.

Instituto de Acção Social, aos 28 de Maio de 2015.

O Júri:

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

Vogal efectivo: Tam Chi Kuong, técnico superior de 1.ª classe 
(chefia funcional).

Vogal suplente: Tam Pui Ian, técnica superior assessora prin-
cipal. 

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Listas

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior dos trabalhadores contratados 
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件及有限制的方式進行普通晉級開考的公告。現公佈最後成績

名單如下：

合格准考人： 分

黃月冰 ............................................................................. 85.38

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個工

作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一五年五月二十二日的批示認可）

二零一五年五月十三日於高等教育輔助辦公室

典試委員會：

主席：高等教育輔助辦公室職務主管 陳家豪  

正選委員：高等教育輔助辦公室顧問翻譯員 李茵茵  

  財政局顧問翻譯員 鄭曉華 

高等教育輔助辦公室為填補編制外合同人員行政技術助理

員職程第一職階首席行政技術助理員一缺，經於二零一五年四月

二十二日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文

件及有限制的方式進行普通晉級開考的公告。現公佈最後成績

名單如下：

合格准考人： 分

陳志明............................................................................. 77.83

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個工

作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一五年五月二十二日的批示認可）

二零一五年五月十三日於高等教育輔助辦公室

典試委員會：

主席：高等教育輔助辦公室職務主管 陳家豪  

além do quadro do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 
22 de Abril de 2015:

Candidato aprovado: valores

Vong Iut Peng .......................................................................85,38

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Maio de 2015).

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 13 de Maio de 
2015.

O Júri do concurso:

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

Vogais efectivos: Lei Ian Ian, intérprete-tradutora assessora 
do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior; e

Chiang Hio Wa, intérprete-tradutor assessor da Direcção 
dos Serviços de Finanças.

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de assistente técnico administrativo principal, 1.º es-
calão, da carreira de assistente técnico administrativo dos tra-
balhadores contratados além do quadro do Gabinete de Apoio 
ao Ensino Superior, cujo anúncio de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 16, II Série, de 22 de Abril de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chan Chi Meng ....................................................................77,83

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Maio de 2015).

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 13 de Maio de 
2015.

O Júri do concurso:

Presidente: Chan Ka Hou, chefe funcional do Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior.
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正選委員：高等教育輔助辦公室首席高級技術員 黎慧明  

  勞工事務局顧問文案 董旻 

（是項刊登費用為 $2,923.00）

澳 門 大 學

通 告

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款之規定，澳門大學

校長作出本決定：

一、授予資訊及通訊科技總監莊永港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）核准其管轄單位的員工參與不超過七天之培訓、研討

會、座談會及其他同類活動；

（三）根據法律要求，核准其管轄員工進行超時工作；

（四）根據法律規定，代表澳門大學簽訂澳門大學電腦硬件

及軟件設備的維修保養服務合同；

（五）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件；

（六）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。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一五年四月二十八日起至本通告在《澳門特別行

政區公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一五年四月二十三日於澳門大學

校長　趙偉

Vogais efectivas: Lai Vai Meng, técnica superior principal do 
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior; e

Tong Man, letrada assessora da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais.

(Cuso desta publicação $ 2 923,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

De acordo com o artigo 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo e o n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos da Univer-
sidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director do Gabinete para as Tecnologias de 
Informação e Comunicação, Chong Wing Kong, 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 as disposições legais;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige em acções de formação, seminários, discussões e 
outras actividades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, nos termos permiti-
dos por lei;

4) Assinar, em representação da Universidade de Macau, os 
contratos de prestação de serviços de reparação e manutenção 
de hardware e software dos equipamentos de informática da 
Universidade de Macau, de acordo com as disposições legais;

5) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes;

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

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

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente subde-
legados no pessoal de chefia sob a sua supervisão do delegado.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado no 
âmbito das competências ora delegadas, entre o dia 28 de Abril 
de 2015 e a data da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 23 de Abril de 2015.

O Reitor da Universidade de Macau, Zhao, Wei. 
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根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第四十條第二款之規定，澳門大學財

務管理委員會決議如下：

一、授予資訊及通訊科技總監莊永港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$150,000.00（澳門幣壹拾伍萬元整）；

（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、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一五年四月二十八日起至本通告在《澳門特別行

政區公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一五年五月十三日於澳門大學

澳門大學財務管理委員會：

校長：趙偉

副校長：倪明選

副校長：Rui Paulo da Silva Martins

副校長：程海東

副校長：黎日隆

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款之規定，澳門大學

校長作出本決定：

一、授予校園管理代總監黎明佳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）核准其管轄單位的員工參與不超過七天之培訓、研討

會、座談會及其他同類活動；

De acordo com o artigo 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo e o n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos da Univer-
sidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
a Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau 
deliberou o seguinte:

1. Delegar no director do Gabinete para as Tecnologias de 
Informação e Comunicação, Chong Wing Kong, 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 $ 150 000,00 (cento e 
cinquenta 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 delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente subde-
legados no pessoal de chefia sob a sua supervisão do delegado.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado no 
âmbito dos poderes ora delegados, entre o dia 28 de Abril de 
2015 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 13 de Maio de 2015.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

O Reitor, Zhao, Wei.

O Vice-Reitor, Lionel Ming-shuan Ni.

O Vice-Reitor, Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Haydn Hai-dung Chen.

O Vice-Reitor, Lai Iat Long.

De acordo com o artigo 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo e o n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos da Univer-
sidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director, substituto, do Gabinete de Gestão do 
Complexo Universitário, Lai Meng Kai, 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 as disposições legais;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige em acções de formação, seminários, discussões e 
outras actividades semelhantes com a duração de até sete dias;
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（三）根據法律要求，核准其管轄員工進行超時工作；

（四）根據法律規定，代表澳門大學簽訂維修保養服務合

同；

（五）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件；

（六）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。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一五年四月十一日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為均

被追認。

二零一五年五月二十七日於澳門大學

校長　趙偉

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第四十條第二款之規定，澳門大學財

務管理委員會決議如下：

一、授予校園管理代總監黎明佳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$150,000.00（澳門幣壹拾伍萬元整）；

（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）批准以有償或無償的方式使用澳門大學的設施和設

備；

（四）管理澳門大學的財產且監督其運用及保養，並確保動

產及不動產的清單及其登記資料的編制及經常更新；

（五）根據法律規定，核准每月不論金額的經常性開支，如

電費、水費、石油氣費、清潔保安服務費、電訊費、管理費及其他

同性質開支；

（六）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開

支。

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, nos termos permiti-
dos por lei;

4) Assinar, em representação da Universidade de Macau, os 
contratos de prestação de serviços de reparação e manutenção;

5) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes;

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

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

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado no 
âmbito dos poderes ora delegados, entre o dia 11 de Abril de 
2015 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 27 de Maio de 2015.

O Reitor da Universidade de Macau, Zhao, Wei. 

De acordo com o artigo 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo e o n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos da Univer-
sidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
a Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau 
deliberou o seguinte:

1. Delegar no director, substituto, do Gabinete de Gestão do 
Complexo Universitário, Lai Meng Kai, 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 $ 150 000,00 (cento e 
cinquenta 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) Autorizar a utilização, a título gratuito ou oneroso, das 
instalações e equipamentos da UM;

4) Administrar os bens da UM, zelando pelo seu aproveita-
mento e conservação e garantir a organização e permanente 
actualização do inventário e cadastro dos bens móveis e imó-
veis;

5) Aprovar, nos termos da lei, as despesas mensais relativas 
a despesas regulares sem limite, tais como as despesas de elec-
tricidade, água, gás, limpeza e segurança, telecomunicações, 
gestão e outras despesas da mesma natureza;

6) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, nos termos permitidos por lei.
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二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一五年四月十一日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為均

被追認。

二零一五年五月二十日於澳門大學

澳門大學財務管理委員會：

校長：趙偉

副校長：倪明選

副校長：Rui Paulo da Silva Martins

副校長：程海東

副校長：黎日隆

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款之規定，澳門大學

校長作出本決定：

一、授予校園管理代總監宋傑堯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）核准其管轄單位的員工參與不超過七天之培訓、研討

會、座談會及其他同類活動；

（三）根據法律要求，核准其管轄員工進行超時工作；

（四）根據法律規定，代表澳門大學簽訂維修保養服務合

同；

（五）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件；

（六）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。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一五年四月二十九日起至本通告在《澳門特別行

政區公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為

均被追認。

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado no 
âmbito dos poderes ora delegados, entre o dia 11 de Abril de 
2015 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 20 de Maio de 2015.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Ma-
cau:

O Reitor, Zhao, Wei.

O Vice-Reitor, Lionel Ming-shuan Ni.

O Vice-Reitor, Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Haydn Hai-dung Chen.

O Vice-Reitor, Lai Iat Long.

De acordo com o artigo 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo e o n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos da Univer-
sidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director, substituto, do Gabinete de Gestão do 
Complexo Universitário, Song Kit Io, 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 as disposições legais;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige em acções de formação, seminários, discussões e 
outras actividades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, nos termos permiti-
dos por lei;

4) Assinar, em representação da Universidade de Macau, os 
contratos de prestação de serviços de reparação e manutenção;

5) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes;

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

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

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado no 
âmbito dos poderes ora delegados, entre o dia 29 de Abril de 
2015 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.
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二零一五年五月二十七日於澳門大學

校長　趙偉

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第四十條第二款之規定，澳門大學財

務管理委員會決議如下：

一、授予校園管理代總監宋傑堯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$150,000.00（澳門幣壹拾伍萬元整）；

（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）批准以有償或無償的方式使用澳門大學的設施和設

備；

（四）管理澳門大學的財產且監督其運用及保養，並確保動

產及不動產的清單及其登記資料的編制及經常更新；

（五）根據法律規定，核准每月不論金額的經常性開支，如

電費、水費、石油氣費、清潔保安服務費、電訊費、管理費及其他

同性質開支；

（六）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開

支。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一五年四月二十九日起至本通告在《澳門特別行

政區公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一五年五月二十日於澳門大學

澳門大學財務管理委員會：

校長：趙偉

副校長：倪明選

副校長：Rui Paulo da Silva Martins

副校長：程海東

副校長：黎日隆

Universidade de Macau, aos 27 de Maio de 2015.

O Reitor da Universidade de Macau, Zhao, Wei. 

De acordo com o artigo 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo e o n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos da Univer-
sidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
a Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau 
deliberou o seguinte:

1. Delegar no director, substituto, do Gabinete de Gestão do 
Complexo Universitário, Song Kit Io, 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 $ 150 000,00 (cento e 
cinquenta 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) Autorizar a utilização, a título gratuito ou oneroso, das 
instalações e equipamentos da UM;

4) Administrar os bens da UM, zelando pelo seu aproveita-
mento e conservação e garantir a organização e permanente 
actualização do inventário e cadastro dos bens móveis e imó-
veis;

5) Aprovar, nos termos da lei, as despesas mensais relativas 
a despesas regulares sem limite, tais como as despesas de elec-
tricidade, água, gás, limpeza e segurança, telecomunicações, 
gestão e outras despesas da mesma natureza;

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

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado no 
âmbito dos poderes ora delegados, entre o dia 29 de Abril de 
2015 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 20 de Maio de 2015.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

O Reitor, Zhao, Wei.

O Vice-Reitor, Lionel Ming-shuan Ni.

O Vice-Reitor, Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Haydn Hai-dung Chen.

O Vice-Reitor, Lai Iat Long.
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根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款之規定，澳門大學

校長作出本決定：

一、授予校園發展總監李相勤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）核准其管轄單位的員工參與不超過七天之培訓、研討

會、座談會及其他同類活動；

（三）根據法律要求，核准其管轄員工進行超時工作；

（四）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件；

（五）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。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一五年四月二十九日起至本通告在《澳門特別行

政區公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一五年五月二十七日於澳門大學

校長　趙偉

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第四十條第二款之規定，澳門大學財

務管理委員會決議如下：

一、授予校園發展總監李相勤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$150,000.00（澳門幣壹拾伍萬元整）；

（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；

De acordo com o artigo 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo e o n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos da Univer-
sidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director do Gabinete de Desenvolvimento do 
Complexo Universitário, Li Sheung Kan, 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 as disposições legais;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige em acções de formação, seminários, discussões e 
outras actividades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, nos termos permiti-
dos por lei;

4) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes;

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

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

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado no 
âmbito dos poderes ora delegados, entre o dia 29 de Abril de 
2015 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 27 de Maio de 2015.

O Reitor da Universidade de Macau, Zhao, Wei. 

De acordo com o artigo 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo e o n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos da Univer-
sidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
a Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau 
deliberou o seguinte:

1. Delegar no director do Gabinete de Desenvolvimento do 
Complexo Universitário, Li Sheung Kan, 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 $ 150 000,00 (cento e 
cinquenta 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;
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（三）根據法律要求，核准其管轄員工進行超時工作及有關

的開支。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一五年四月二十九日起至本通告在《澳門特別行

政區公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一五年五月二十日於澳門大學

澳門大學財務管理委員會：

校長：趙偉

副校長：倪明選

副校長：Rui Paulo da Silva Martins

副校長：程海東

副校長：黎日隆

澳門大學工商管理學院院長根據《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》之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、轉授予工商管理學院副院長Roy Christopher Wood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）根據法律要求，核准發出其管轄單位的學生個人檔案

的證明書，但有關學術成績及學籍資料除外；

（三）代表澳門大學簽署其管轄單位的學生所提交的學習

及居留用途的留澳申請書及擔保書；

（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。

3) Aprovar as horas extraordinárias dos trabalhadores su-
bordinados e as respectivas despesas, nos termos permitidos 
por lei.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado no 
âmbito dos poderes ora delegados, entre o dia 29 de Abril de 
2015 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 20 de Maio de 2015.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

O Reitor, Zhao, Wei.

O Vice-Reitor, Lionel Ming-shuan Ni.

O Vice-Reitor, Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Haydn Hai-dung Chen.

O Vice-Reitor, Lai Iat Long.

O director da Faculdade de Gestão de Empresas da Univer-
sidade de Macau, nos termos do artigo 38.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo e do n.º 18 da delegação de poderes 
aprovada pelo reitor da Universidade de Macau, que foi publi-
cada no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 
de Janeiro de 2010, decidiu o seguinte: 

1. Subdelegar no subdirector da Faculdade de Gestão de 
Empresas, Roy Christopher Wood, ou no seu substituto, os po-
deres 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 as disposições legais;

2) De acordo com as disposições legais, aprovar a passagem 
de certidões relativas aos processos individuais dos estudantes 
da respectiva unidade que dirige, com excepção das informa-
ções respeitantes aos resultados académicos e aos estatutos 
individuais dos estudantes;

3) Assinar, em representação da Universidade de Macau, os 
pedidos de permanência na RAEM para fins de estudo e de 
fixação de residência, bem como os respectivos termos de fian-
ça, apresentados pelos estudantes da respectiva unidade que 
dirige;

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

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou 
do subdelegante.
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三、本轉授權由二零一五年八月一日起生效。

二零一五年四月二十二日於澳門大學

工商管理學院院長　蘇育洲

澳門大學工商管理學院院長根據《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》之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本決定：

一、轉授予工商管理學院副院長Roy Christopher Wood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八月一日起生效。

二零一五年四月二十二日於澳門大學

工商管理學院院長　蘇育洲

澳門大學霍英東珍禧書院院長根據《行政程序法典》第

三十八條及刊登於二零一零年十月六日第四十期第二組《澳門特

別行政區公報》之澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之授

權的第四款作出本決定：

一、轉授予霍英東珍禧書院代副院長兼輔導主任黃兆琳或

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；

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor no dia 
1 de Agosto de 2015.

Universidade de Macau, aos 22 de Abril de 2015.

O Director da Faculdade de Gestão de Empresas, Jacky 
Yuk-Chow So.

O director da Faculdade de Gestão de Empresas da Univer-
sidade de Macau, nos termos do artigo 38.º do Código do Pro-
cedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes 
aprovada pela Comissão de Gestão Financeira da Universida-
de de Macau, que foi publicada no aviso da Universidade de 
Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro de 2010, decidiu o se-
guinte:

1. Subdelegar no subdirector da Faculdade de Gestão de 
Empresas, Roy Christopher Wood, ou no seu substituto, os po-
deres 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, de acordo com os requisitos legais.

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

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor no dia 
1 de Agosto de 2015.

Universidade de Macau, aos 22 de Abril de 2015.

O Director da Faculdade de Gestão de Empresas, Jacky 
Yuk-Chow So.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 4 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, de 6 de Outubro 
de 2010, o director do Colégio Henry Fok Jubileu de Pérola da 
Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar na subdirectora, substituta, do colégio residen-
cial e chefe dos estudantes do Colégio Henry Fok Jubileu de 
Pérola, Wong Siu Lam, 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 as disposições legais;
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（二）根據法律要求，核准發出其管轄單位的學生個人檔案

的證明書，但有關學術成績及學籍資料除外；

（三）代表澳門大學簽署其管轄單位的學生所提交的學習

及居留用途的留澳申請書及擔保書；

（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八月一日起生效。

二零一五年五月二十七日於澳門大學

霍英東珍禧書院院長　George Watt

澳門大學霍英東珍禧書院院長根據《行政程序法典》第

三十八條及刊登於二零一零年十月六日第四十期第二組《澳門特

別行政區公報》之澳門大學通告內有關澳門大學財務管理委員

會核准之授權的第四款作出本決定：

一、轉授予霍英東珍禧書院代副院長兼輔導主任黃兆琳或

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八月一日起生效。

二零一五年五月二十七日於澳門大學

霍英東珍禧書院院長　George Watt

2) De acordo com as disposições legais, aprovar a passagem 
de certidões relativas aos processos individuais dos estudantes 
da respectiva unidade que dirige, com excepção das informa-
ções respeitantes aos resultados académicos e aos estatutos 
individuais dos estudantes;

3) Assinar, em representação da Universidade de Macau, os 
pedidos de permanência na RAEM para fins de estudo e de 
fixação de residência, bem como os respectivos termos de fian-
ça, apresentados pelos estudantes da respectiva unidade que 
dirige;

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

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

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor no dia 
1 de Agosto de 2015.

Universidade de Macau, aos 27 de  Maio de 2015.

O Director do Colégio Henry Fok Jubileu de Pérola, George 
Watt.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 4 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 40, 
II Série, de 6 de Outubro de 2010, o director do Colégio Henry 
Fok Jubileu de Pérola da Universidade de Macau  decidiu:

1. Subdelegar na subdirectora, substituta, do colégio residen-
cial e chefe dos estudantes do Colégio Henry Fok Jubileu de 
Pérola, Wong Siu Lam, 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, de acordo com os requisitos legais.

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

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor no dia 
1 de Agosto de 2015.

Universidade de Macau, aos 27 de  Maio de 2015.

O Director do Colégio Henry Fok  Jubileu de Pérola, George 
Watt.



10252 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 22 期 —— 2015 年 6月 3 日

澳門大學霍英東珍禧書院院長根據《行政程序法典》第

三十八條及刊登於二零一零年十月六日第四十期第二組《澳門特

別行政區公報》之澳門大學通告內有關澳門大學校長核准之授

權的第四款作出本決定：

一、轉授予霍英東珍禧書院代副院長兼輔導主任蔣怡或其

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）根據法律要求，核准發出其管轄單位的學生個人檔案

的證明書，但有關學術成績及學籍資料除外；

（三）代表澳門大學簽署其管轄單位的學生所提交的學習

及居留用途的留澳申請書及擔保書；

（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、本轉授權由二零一六年一月十一日起生效。

二零一五年五月二十七日於澳門大學

霍英東珍禧書院院長　George Watt

澳門大學霍英東珍禧書院院長根據《行政程序法典》第

三十八條及刊登於二零一零年十月六日第四十期第二組《澳門特

別行政區公報》之澳門大學通告內有關澳門大學財務管理委員

會核准之授權的第四款作出本決定：

一、轉授予霍英東珍禧書院代副院長兼輔導主任蔣怡或其

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）；

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 4 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, de 6 de Outubro 
de 2010, o director do Colégio Henry Fok Jubileu de Pérola da 
Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar na subdirectora, substituta, do colégio residen-
cial e chefe dos estudantes do Colégio Henry Fok Jubileu de 
Pérola, Jiang Yi, 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 as disposições legais;

2) De acordo com as disposições legais, aprovar a passagem 
de certidões relativas aos processos individuais dos estudantes 
da respectiva unidade que dirige, com excepção das informa-
ções respeitantes aos resultados académicos e aos estatutos 
individuais dos estudantes;

3) Assinar, em representação da Universidade de Macau, os 
pedidos de permanência na RAEM para fins de estudo e de 
fixação de residência, bem como os respectivos termos de fian-
ça, apresentados pelos estudantes da respectiva unidade que 
dirige;

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

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

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor no dia 
11 de Janeiro de 2016.

Universidade de Macau, aos 27 de  Maio de 2015.

O Director do Colégio Henry Fok Jubileu de Pérola, George 
Watt.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 4 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 40, 
II Série, de 6 de Outubro de 2010, o director do Colégio Henry 
Fok Jubileu de Pérola da Universidade de Macau  decidiu:

1. Subdelegar na subdirectora, substituta, do colégio residen-
cial e chefe dos estudantes do Colégio Henry Fok Jubileu de 
Pérola, Jiang Yi, 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);



N.º 22 — 3-6-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10253

（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、本轉授權由二零一六年一月十一日起生效。

二零一五年五月二十七日於澳門大學

霍英東珍禧書院院長　George Watt

（是項刊登費用為 $21,853.00）

旅 遊 學 院

名 單

旅遊學院為填補以編制外合同任用的高級技術員職程第一

職階首席高級技術員一缺，經於二零一五年三月十八日第十一期

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

戴麗萍 ............................................................................... 89.2

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。

（經二零一五年五月二十二日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年五月七日於旅遊學院

典試委員會： 

主席：副院長 甄美娟

正選委員：顧問高級技術員 黎頴超

  行政公職局首席高級技術員 陳璧瑩

旅遊學院為填補以個人勞動合同任用的技術輔導員職程第

一職階首席技術輔導員九缺，經於二零一五年三月十八日第十一

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, de acordo com os requisitos legais.

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

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor no dia 
11 de Janeiro de 2016.

Universidade de Macau, aos 27 de Maio de 2015.

O Director do Colégio Henry Fok  Jubileu de Pérola, George 
Watt.

(Custo desta publicação $ 21 853,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Listas

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal do Instituto de Formação Turística, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 18 de Março de 
2015:

Candidato aprovado: valores

Tai Lai Peng ......................................................................... 89,2

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 22 de Maio de 2015).

Instituto de Formação Turística, aos 7 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Ian Mei Kun, vice-presidente.

Vogais efectivos: Lai Weng Chio, técnico superior assessor; e

Chan Pek Ieng, técnico superior principal da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública.

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento 
de nove lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
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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

1.º 李凱瑩 .................................................................... 86.9 a）

2.º 吳志江 .................................................................... 86.9

3.º 崔秀慧 .................................................................... 86.7

4.º 王傳斐 .................................................................... 86.4

5.º 何偉強 .................................................................... 85

6.º 馬秀玲 .................................................................... 84.3 a）

7.º 梁慧玲 .................................................................... 84.3

8.º 余曉彤 .................................................................... 83.8

9.º 陳蕙琹 .................................................................... 83.6

a）根據第23/2011號行政法規第二十六條第一款規定。

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。

（經二零一五年五月二十二日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年五月七日於旅遊學院

典試委員會： 

主席：處長 朱振榮

正選委員：望廈迎賓館館長 羅嘉賢

  民政總署首席技術輔導員 林婉雯

旅遊學院為填補以個人勞動合同任用的公關督導員職程第

一職階首席公關督導員一缺，經於二零一五年三月十八日第十一

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

葉鳳 ................................................................................... 85.7

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。

carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato 
individual de trabalho do pessoal do Instituto de Formação 
Turística, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 
18 de Março de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lei Hoi Ieng ................................................................86,9 a)

2.º Ng Chi Kong ...............................................................86,9

3.º Choi Sao Wai...............................................................86,7

4.º Wong Chun Fei ...........................................................86,4

5.º Ho Wai Keong ............................................................85

6.º Ma Sao Leong .............................................................84,3 a)

7.º Leong Wai Leng .........................................................84,3

8.º U Hio Tong ..................................................................83,8

9.º Chan Oriana ...............................................................83,6

a) Nos termos do n.º 1 do artigo 26.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011.

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 

Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Maio de 2015).

Instituto de Formação Turística, aos 7 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Chu Chan Weng, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Lo Ka In Helena, directora da Pousada de 
Mong-Há.

Lam Un Man, adjunto-técnico principal do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais.

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de assistente de relações públicas principal, 1.º escalão, 
da carreira de assistente de relações públicas, provido em regi-
me de contrato individual de trabalho do pessoal do Instituto de 
Formação Turística, aberto por anúncio publicado no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, 
de 18 de Março de 2015:

Candidato aprovado: valores

Ip Fong .................................................................................. 85,7

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.
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（經二零一五年五月二十二日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年五月七日於旅遊學院

典試委員會： 

主席：望廈迎賓館館長 羅嘉賢

正選委員：二等技術員 阮菊美

  民政總署首席技術輔導員 陳佩芝

（是項刊登費用為 $4,215.00）

學 生 福 利 基 金

公 告

2015/2016及2016/2017學校年度向教育暨青年局轄下

公立學校學生供應膳食服務

公開招標

1. 招標實體：學生福利基金。

2. 招標方式：公開招標。

3. 承投標的：向教育暨青年局轄下公立學校學生供應膳食

服務。

4. 服務提供期：由二零一五年九月至二零一六年七月及二零

一六年九月至二零一七年七月。

5. 投標書的有效期：由公開開標之日起計九十日，可按招標

方案之規定延長。

6. 參觀廚房設備：有意競投者，可於二零一五年六月八日上

午十時正在澳門青洲收容所街35號北區中葡小學或同日下午三

時正在澳門台山菜園涌邊街鄭觀應公立學校集合參觀有關設

備。

7. 臨時擔保：$250,000.00（澳門幣貳拾伍萬元正），以法定

銀行擔保或以現金透過大西洋銀行存入學生福利基金賬戶（賬

戶號碼9003857873）。

8. 確定擔保：判給總金額的4%。

9. 底價：不設底價。

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Maio de 2015).

Instituto de Formação Turística, aos 7 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Lo Ka In Helena, directora da Pousada de 
Mong-Há.

Vogais efectivos: Un Kok Mei, técnico de 2.ª classe; e

Chan Pui Chi, adjunto-técnico principal do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 4 215,00)

FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Anúncio

Concurso público para o fornecimento de refeições aos alunos 

das escolas oficiais dependentes da Direcção dos Serviços 

de Educação e Juventude (DSEJ) nos anos 

escolares de 2015/2016 e 2016/2017

1. Entidade adjudicante: Fundo de Acção Social Escolar.

2. Modalidade de concurso: concurso público.

3. Objecto do concurso: fornecimento de refeições aos alunos 
das escolas oficiais dependentes da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude (DSEJ).

4. Período de prestação de serviços: do mês de Setembro de 
2015 ao mês de Julho de 2016 e do mês de Setembro de 2016 ao 
mês de Julho de 2017.

5. Prazo de validade das propostas: é de noventa dias, a con-
tar da data do acto público do concurso, prorrogável, nos ter-
mos previstos no programa do concurso.

6. Visita às cozinhas (e os seus equipamentos): os concorren-
tes interessados poderão visitar as cozinhas no dia 8  de Junho  
de 2015  da Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte, às 
dez horas, na Rua do Asilo, Bairro da Ilha Verde, n.º 35 ou da 
Escola Oficial Zheng Guanying às três horas do mesmo dia, na 
Rua Marginal do Canal das Hortas. 

7. Caução provisória: $250 000,00 (duzentas e cinquenta mil 
patacas), a prestar mediante depósito em numerário ou garan-
tia bancária aprovada nos termos legais, à ordem do Fundo de 
Acção Social Escolar, no Banco Nacional Ultramarino (Conta 
n.º 9003857873). 

8. Caução definitiva: 4% do preço total da adjudicação. 

9. Preço base: não há.
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10. 參加條件：已在澳門商業及動產登記局登記從事飲食業

務一年或以上且有能力自行烹煮膳食和無須分包的投標人。

11. 交標地點、日期及時間：

地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局檔案暨文書

收發科；

截止日期及時間：二零一五年六月十九日中午十二時正。

12. 公開開標地點、日期及時間：

地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局的會議室；

日期及時間：二零一五年六月二十三日上午十時正。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條之規定，投標人

或其合法代表應出席開標儀式，以便對其所提交之投標書文件

可能出現之疑問予以澄清。

13. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局檔案暨文書

收發科；

日期：自本公告公布日期起至公開開標日；

時間：辦公時間內。

14. 評標標準及其所佔比重：

——膳食的價格佔40%

——投標人供應膳食的管理方案及運作流程佔15%

——投標人建議膳食費用的支付方式的便利性佔15%

——投標人提供負責膳食的人員安排佔10%

——過往提供同類型膳食服務經驗佔10%

——公司餐廳管理及規模、衛生情況及人員資歷佔10%

15. 附加說明文件：自本公告公布之日起至公開招標截標之

時限為止，投標人應前往約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年

局查詢有否附加說明文件。

二零一五年五月二十七日於學生福利基金

行政管理委員會主席 梁勵（教育暨青年局局長）

（是項刊登費用為 $3,677.00）

10. Condições de admissão: podem candidatar-se ao presen-
te concurso de fornecimento de  refeições, os concorrentes já 
registados na Conservatória do Registo Comercial e de Bens 
Móveis, há mais de um ano e que possuam capacidade para 
confeccionar, na escola, as refeições pretendidas, sem recurso a 
outros fornecedores do mesmo tipo de serviço.

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

Local: Secção de Arquivo e Expediente Geral da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, Avenida de D. João IV, 
n.os 7-9, 1.º andar;

Dia e hora limite: até às 12,00 horas do 19 dia Junho de 2015.

12. Local, dia e hora limite do acto público do concurso:

Local: sala de reuniões, na sede da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar.

Dia e hora: ás 10,00 horas do dia 23 de Junho de 2015. 

Em conformidade com o disposto no artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concorrentes ou os seus 
representantes legais devem estar presentes no acto público da 
abertura das propostas para esclarecer dúvidas que eventual-
mente surjam relativamente aos documentos constantes das 
suas propostas.

13. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 
cópia:

Local: Secção de Arquivo e Expediente Geral da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, Avenida de D. João IV, 
n.os 7-9, 1.º andar.

Dia e hora: nas horas de expediente, a partir da publicação 
do respectivo anúncio até ao dia do acto público do concurso.

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

— Preço das refeições — 40%;

— Forma de gestão e procedimentos do fornecimento das 
refeições — 15%;

— Conveniência da forma de pagamento das refeições — 15%;

— Recursos humanos encarregados do fornecimento das re-
feições — 10%;

— Experiência anterior adquirida na área — 10%;

— Gestão e dimensão da empresa, condições de higiene e 
currículo do pessoal — 10%.

15. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes devem comparecer na sede da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, na Avenida de D. João IV, 
n.os 7-9, 1.º andar, a partir da publicação do presente anúncio até 
ao prazo para entrega das propostas do concurso público, para 
tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Fundo de Acção Social Escolar, aos 27 de Maio de 2015.                                                                            

A Presidente do Conselho Administrativo, Leong Lai, direc-
tora.

(Custo desta publicação $ 3 677,00)
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教 育 發 展 基 金

名 單

為履行關於給予私人及私人機構的財政資助的九月一日第

54/GM/97號批示，教育發展基金現公布二零一五年第一季度財

政資助名單：

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setembro, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
a instituições particulares, vem o Fundo de Desenvolvimento 
Educativo publicar a listagem dos apoios concedidos no 1.º tri-
mestre de 2015:

受資助機構 

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes

atribuídos

目的 

Finalidades

啟智中心

Centro de Desenvolvimento Infantil

16/6/2014 $ 64,700.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

藝術教育及校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo educação 

artística e reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos.

聖安東尼幼稚園

Centro de Educação Infantil Santo António

16/6/2014 $ 39,250.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、品德與公民素養資訊科技教育、校舍

修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo promoção 

da leitura, qualidades morais e cívicas, tecno-

logias de informação e comunicação no ensino, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, aquisição de livros e publi-

cações e contratação de pessoal especializado.

宣信教育中心

Centro de Educação Simpson

8/10/2014 $ 2,180,000.00 資助“宣信教育中心”2014/2015學年“校園新領

域”校園適應學習計劃。

Subsídio ao Centro de Educação Simpson para 

o plano «Aprendizagem Nova Escola» para 

apoiar os alunos na adaptação à vida escolar 

2014/2015.

鮑思高青年村機構

Centro de Formação Juvenil Dom Bosco

6/2/2015 $ 4,000,000.00 資助鮑思高青年村機構興建向街垂直綠化圍

網。

Subsídio para a vedação em rede.

聖公會中學（澳門）

Colégio Anglicano de Macau

16/6/2014 $ 994,600.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、閱讀推廣、品德與公民素養、促進學

生學習成功、資訊科技教育、校舍修葺和設備更

新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lec-

tivo de 2014/2015, incluindo aprendizagem das 

línguas, promoção da leitura, qualidades morais 

e cívicas, promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem, tecnologias de informação e 

comunicação no ensino, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, 
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受資助機構 

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes

atribuídos

目的 

Finalidades

聖公會中學（澳門）

Colégio Anglicano de Macau

16/6/2014 formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações e 

contratação de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 277,700.00 註 Observações g

聖羅撒女子中學中文部

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção 

Chinesa)

16/6/2014 $ 1,025,150.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、閱讀推廣、品德教育、促進學生會健

康發展、藝術教育、資訊科技教育、促進學生學

習成功、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇

活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2014/2015, incluindo aprendizagem 

das línguas, promoção da leitura, educação 

moral, promoção do desenvolvimento saudável 

das associações de alunos, educação artística, 

tecnologias de informação e comunicação no 

ensino, promoção para o sucesso dos alunos na 

aprendizagem, reparação de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 90,900.00 註 Observações g

聖羅撒英文中學

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção 

Inglesa)

16/6/2014 $ 3,799,750.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、閱讀推廣、品德教育、促進學生會健

康發展、藝術教育、資訊科技教育、開放校園設

施、促進學生學習成功、校園親子康體計劃、校

舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書

與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2014/2015, incluindo aprendizagem 

das línguas, promoção da leitura, educação 

moral, promoção do desenvolvimento saudável 

das associações de alunos, educação artística, 

tecnologias de informação e comunicação no 

ensino, abertura ao público das instalações 

escolares, promoção para o sucesso dos alu-

nos na aprendizagem, plano de melhoria física 

para a família na escola, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 129,100.00 註 Observações g
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受資助機構 

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes

atribuídos

目的 

Finalidades

聖若瑟教區中學（第一校）

Colégio Diocesano de São José (1)

16/6/2014 $ 184,300.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

提升學生語文能力、培養學生的品德與公民素

養、促進學生愉快及有效學習、校舍維修工程及

設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購

置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo aumento 

das capacidades linguísticas dos alunos, cul-

tivar nos alunos qualidades morais e cívicas, 

promoção de uma aprendizagem alegre e efi-

caz dos alunos, reparação de edifícios escola-

res e aquisição de equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

聖若瑟教區中學（第二、三校）

Colégio Diocesano de São José (2 e 3)

16/6/2014 $ 112,400.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

提升學生語文能力、校舍維修工程及設備購置、

校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人

員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo aumento 

das capacidades linguísticas dos alunos, re-

paração de edifícios escolares e aquisição de 

equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

8/8/2014 $ 116,750.00 註 Observações g

聖若瑟教區中學（第四校）

Colégio Diocesano de São José (4)

8/8/2014 $ 125,950.00 註 Observações g

聖若瑟教區中學第五校（英文部）

Colégio Diocesano de São José 5 (Secção 

Inglesa)

16/4/2014 $ 36,000.00 註 Observações f

嘉諾撒聖心中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus

16/6/2014 $ 343,300.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

資訊科技教育、設備更新、校本培訓、餘暇活動、

圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo tecnolo-

gias de informação e comunicação no ensino, 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.
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受資助機構 

Entidades beneficiárias

批示日期 

Despacho de 

autorização

資助金額 

Montantes

atribuídos

目的 

Finalidades

嘉諾撒聖心中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus

11/8/2014 $ 21,000,000.00 資助嘉諾撒聖心中學幼稚園新校舍興建工程（第

二次撥款）。

Subsídio ao jardim de infância do Colégio do 

Sagrado Coração de Jesus para construção do 

edifício novo escolar (2.ª fase).

12/12/2014 $ 80,875.00 嘉諾撒聖心中學（066校部）校舍捲動閘門緊急

維修工程申請。

Subsídio para obra urgente de reparação do 

portão rolante do edifício escolar.

嘉諾撒聖心英文中學

Colégio do Sagrado Coração de Jesus (Secção 

Inglesa)

16/6/2014 $ 1,395,350.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、家校合作、促進學生學習

成功、資訊科技教育、設備更新、校本培訓、餘暇

活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo aprendiza-

gem das línguas, educação moral, cooperação 

entre a família e a escola, promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem, tecnolo-

gias de informação e comunicação no ensino, 

actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 164,300.00 註 Observações g

鮑思高粵華小學（中文部）

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Chinesa)

16/6/2014 $ 2,536,250.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、品德教育、促進學生會健康成長、家

校合作、促進學生學習成功、資訊科技教育、科

學教育、藝術教育、校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para realização da con-

cessão do subsídio para realização do «Plano de 

Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo promoção da leitura, 

educação moral, promoção do desenvolvimento 

saudável das associações de alunos, cooperação 

entre a família e a escola, promoção para o su-

cesso dos alunos na aprendizagem, tecnologias 

de informação e comunicação no ensino, ensino 

das ciências, educação artística, reparação de 

edifícios escolares e actualização dos equipa-

mentos, formação da própria escola, actividades 

extracurriculares, aquisição de livros e publica-

ções e contratação de pessoal especializado.

利瑪竇中學（中學部）

Colégio Mateus Ricci 

(Secundário)

16/6/2014 $ 872,150.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、資訊科技教育、語言學習、

促進學生學習成功、科學教育、藝術教育、家校

合作、促進學生會健康發展、校舍修葺和設備更

新。
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利瑪竇中學（中學部）

Colégio Mateus Ricci 

(Secundário)

16/6/2014  Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, promo-

ção da leitura, tecnologias de informação e co-

municação no ensino, aprendizagem das línguas, 

promoção para o sucesso dos alunos na aprendi-

zagem, ensino das ciências, educação artística, 

cooperação entre a família e a escola, promoção 

do desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, reparação de edifícios escolares e actua-

lização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 192,100.00 註 Observações g

陳瑞祺永援中學

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki

16/6/2014 $ 1,810,800.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

8/8/2014 $ 306,050.00 註 Observações g

陳瑞祺永援中學分校

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki Su-

cursal

16/6/2014 $ 715,600.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

粵華中文中學

Colégio Yuet Wah (Secção Chinesa)

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações e

16/4/2014 $ 160,000.00 註 Observações f

16/6/2014 $ 4,550,600.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、語言學習、品德教育、促進學生學習

成功、資訊科技教育、科學教育、促進學生會健

康成長、藝術教育、校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo promoção da leitura, 

aprendizagem das línguas, educação moral, pro-

moção para o sucesso dos alunos na aprendiza-

gem, tecnologias de informação e comunicação 

no ensino, ensino das ciências, promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, educação artística, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos.
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粵華中文中學

Colégio Yuet Wah (Secção Chinesa)

8/8/2014 $ 356,900.00 註 Observações g

粵華英文中學

Colégio Yuet Wah (Secção Inglesa)

16/4/2014 $ 180,000.00 註 Observações f

明愛學校

Escola Cáritas de Macau

16/6/2014 $ 1,134,500.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

家校合作、有愛無礙、課後支援計劃及校舍工程

及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lecti-

vo de 2014/2015, incluindo cooperação entre a 

família e a escola, «Com amor sem barreiras», 

programa de apoio depois das aulas e obras de 

edifícios escolares e aquisição de equipamentos.

澳門浸信中學

Escola Cham Son de Macau

16/6/2014 $ 3,334,250.00 資助開展20142015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、學校健康促進、資訊科技

教育、融合教育、職業技術教育、語言學習、促進

學生學習成功、藝術教育、家校合作、校舍修葺

和設備更新。 

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo educação 

moral, promoção da leitura, promoção da saú-

de da escola, tecnologias de informação e co-

municação no ensino, ensino inclusivo, ensino 

técnico-profissional, aprendizagem das línguas, 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem, educação artística, cooperação entre 

a família e a escola, reparação de edifícios es-

colares e actualização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 168,800.00 註 Observações g

菜農子弟學校

Escola Choi Nong Chi Tai

16/6/2014 $ 6,103,750.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

提高學生人文素養計劃、校舍修葺和設備更新、

教師手提電腦。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aumento das capacida-

des linguísticas dos alunos, reparação de edifí-

cios escolares e actualização dos equipamentos, 

professores de financiamento Laptop.

8/8/2014 $ 445,400.00 註 Observações g

菜農子弟學校（分校）

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal)

16/6/2014 $ 1,377,700.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo educação 

moral, reparação de edifícios escolares e aqui-

sição dos equipamentos.
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菜農子弟學校（灣景分校）

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal de Wan 

Keng)

16/6/2014 $ 1,217,250.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

科學教育、校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo ensino das 

ciências, reparação de edifícios escolares e ac-

tualização dos equipamentos.

澳門中德學校

Escola Chong Tak de Macau

16/6/2014 $ 1,119,000.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

提升學生語文能力、培養學生的愛國情操及加強

品德教育、促進學生愉快及有效學習、校舍工程

及設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊

購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo aumento 

das capacidades linguísticas dos alunos, culti-

var nos alunos o amor pela Pátria e reforço da 

educação moral, promoção de uma aprendiza-

gem alegre e eficaz dos alunos, obras de edi-

fícios escolares e aquisição de equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

協同特殊教育學校

Escola Concórdia para Ensino Especial

16/6/2014 $ 893,650.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

家長教育、品德教育及校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação parental, edu-

cação moral e reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos.

聖善學校

Escola Dom João Paulino

16/6/2014 $ 296,150.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

婦聯學校

Escola da Associação das Mulheres de Macau

16/6/2014 $ 1,550,300.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言教育、培養學生的品德與公民素養、促進學

生學習成功、校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo a aprendizagem do in-

glês de forma descontraída, cultivar nos alunos 

qualidades morais e cívicas, promoção de uma 

aprendizagem alegre e eficaz dos alunos, obras 
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婦聯學校

Escola da Associação das Mulheres de Macau

16/6/2014  de edifícios escolares e aquisição de equipa-

mentos, computadores portáteis suplementares 

para pessoal docente, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

聖家學校

Escola da Sagrada Família

16/6/2014 $ 1,084,350.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、校舍工程及設備購置。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo educação 

moral, obras de edifícios escolares e aquisição 

dos equipamentos.

澳門大學附屬應用學校

Escola de Aplicação Anexa à Universidade 

de Macau

16/4/2014 $ 174,000.00 註 Observações f

16/6/2014 $ 3,075,750.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

促進學生愉快及有效學習、培養學生的品德與公

民素養、校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo aumento 

das capacidades linguísticas dos alunos, cul-

tivar nos alunos qualidades morais e cívicas, 

promoção de uma aprendizagem alegre e eficaz 

dos alunos, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 96,200.00 註 Observações g

29/1/2015 $ 15,500.00 註 Observações d

聖德蘭學校

Escola de Santa Teresa

16/6/2014 $ 742,150.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

促進學生全面發展、培養學生的愛國情操及加

強品德教育、校舍工程及設備購置、學校上網資

助、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2014/2015, incluindo promover o de-

senvolvimento integral dos alunos, cultivar nos 

alunos o amor pela Pátria e reforço da educação 

moral, obras de edifícios escolares e aquisição de 

equipamentos, subsídio de internet nas escolas, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações e 

contratação de pessoal especializado.

九澳聖若瑟學校

Escola de São José de Ká Hó

16/6/2014 $ 342,800.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。
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九澳聖若瑟學校

Escola de São José de Ká Hó

16/6/2014  Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

濠江中學附屬英才學校

Escola de Talentos Anexa à Escola Hou 

Kong

16/6/2014 $ 1,203,250.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

聖玫瑰學校

Escola do Santíssimo Rosário

8/4/2014 $ 190,750.00 註 Observações e

16/6/2014 $ 1,130,100.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

提升學生語文能力、培養學生的品德與公民素

養、促進學生愉快及有效學習、校舍維修工程及

設備購置、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購

置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo aumento 

das capacidades linguísticas dos alunos, cul-

tivar nos alunos qualidades morais e cívicas, 

promoção de uma aprendizagem alegre e efi-

caz dos alunos, reparação de edifícios escola-

res e aquisição de equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 121,650.00 註 Observações g

雷鳴道主教紀念學校

Escola Dom Luís Versíglia

16/6/2014 $ 2,193,400.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、家校合作、藝術

教育、資訊科技教育、融合教育、設立多元健體中

心、校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo educação 

moral, promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem, cooperação entre a família 

e a escola, educação artística, tecnologias de 

informação e comunicação no ensino, ensino 

inclusivo, criação de um centro desportivo di-

versificado, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 91,550.00 註 Observações g
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澳門坊眾學校

Escola dos Moradores de Macau

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações e

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações a

16/6/2014 $ 4,499,650.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、資訊科技教育、語言學習、

促進學生學習成功、科學教育、藝術教育、家校

合作、促進學生會健康發展、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lec-

tivo de 2014/2015, incluindo a educação moral, 

promoção da leitura, tecnologias de informação 

e comunicação no ensino, aprendizagem das 

línguas, promoção para o sucesso dos alunos na 

aprendizagem, ensino das ciências, educação 

artística, cooperação entre a família e a escola, 

promoção do desenvolvimento saudável das as-

sociações de alunos, reparação de edifícios esco-

lares e actualização dos equipamentos, formação 

da própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 315,150.00 註 Observações g

沙梨頭坊眾學校

Escola dos Moradores do Bairro do Patane

16/6/2014 $ 673,900.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、資訊科技教育、語言學習、

促進學生學習成功、家校合作、校舍修葺和設備

更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及

專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, promo-

ção da leitura, tecnologias de informação e co-

municação no ensino, aprendizagem das línguas, 

promoção para o sucesso dos alunos na aprendiza-

gem, cooperação entre a família e a escola, repara-

ção de edifícios escolares e actualização dos equi-

pamentos, formação da própria escola, actividades 

extracurriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

海星中學

Escola Estrela do Mar

16/6/2014 $ 800,350.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

資訊科技教育、融合教育、促進學生學習成功、

課程與教學革新、家校合作、校舍修葺和設備更

新。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2014/2015, incluindo tecnologias de 

informação e comunicação no ensino, ensino 
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海星中學

Escola Estrela do Mar

16/6/2014 inclusivo, promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem, inovação curricular e peda-

gógica, cooperação entre a família e a escola, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos.

16/6/2014 $ 2,065,900.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

資訊科技教育、融合教育、職業技術教育、促進

學生學習成功、開放校園設施、家校合作、校舍

修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo tecnologias de informa-

ção e comunicação no ensino, ensino inclusivo, 

ensino técnico-profissional, promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem, abertura 

ao público das instalações escolares, cooperação 

entre a família e a escola, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 81,850.00 註 Observações g

氹仔坊眾學校

Escola Fong Chong da Taipa

16/6/2014 $ 4,214,200.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、資訊科技教育、語言學習、

促進學生學習成功、科學教育、藝術教育、家校

合作、促進學生會健康發展、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, promo-

ção da leitura, tecnologias de informação e co-

municação no ensino, aprendizagem das línguas, 

promoção para o sucesso dos alunos na aprendi-

zagem, ensino das ciências, educação artística, 

cooperação entre a família e a escola, promoção 

do desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, reparação de edifícios escolares e actua-

lização dos equipamentos, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

氹仔坊眾學校（分校）

Escola Fong Chong da Taipa (Sucursal)

16/6/2014 $ 15,750.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

家校合作、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購

置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo cooperação entre a família 

e a escola, formação da própria escola, actividades 

extracurriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.
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福建學校

Escola Fukien

16/6/2014 $ 903,550.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、語言學習、家校合作、品德教育、促進

學生學習成功、促進學生會健康成長、資訊科技

教育、科學教育、藝術教育、校舍修葺和設備更

新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo promoção da leitura, 

aprendizagem das línguas, cooperação entre a 

família e a escola, educação moral, promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, 

promoção do desenvolvimento saudável das as-

sociações de alunos, tecnologias de informação e 

comunicação no ensino, ensino das ciências, edu-

cação artística, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 64,100.00 註 Observações g

下環浸會學校

Escola Ha Van Cham Vui

16/6/2014 $ 91,600.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、家校合作、設備更新。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo educação 

moral, cooperação entre a família e a escola, 

actualização dos equipamentos.

海暉學校

Escola Hoi Fai

16/6/2014 $ 562,000.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功及校舍修葺和設備

更新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, promo-

ção do desenvolvimento saudável das associações 

de alunos e reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos.

濠江中學附屬幼稚園

Escola Hou Kong (Pré-Primário)

16/6/2014 $ 199,700.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

濠江中學附屬小學 8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações a

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações e

16/6/2014 $ 2,952,450.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。
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濠江中學附屬小學 16/6/2014 Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

濠江中學

Escola Hou Kong (Secundário)

16/6/2014 $ 2,762,800.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、開放

校園設施、校舍工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, abertura ao público 

das instalações escolares, obras de edifícios esco-

lares e aquisição dos equipamentos.

8/8/2014 $ 548,300.00 註 Observações g

29/1/2015 $ 65,600.00 註 Observações d

青洲小學

Escola Ilha Verde

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações a

16/6/2014 $ 271,400.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、品德教育、促進學生會健康發展、促

進學生學習成功、科學教育、開放校園設施、校

舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書

與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo promoção da leitura, 

educação moral, promoção do desenvolvimento 

saudável das associações de alunos, promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, en-

sino das ciências, abertura ao público das insta-

lações escolares, reparação de edifícios escolares 

e actualização dos equipamentos, formação da 

própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

教業中學

Escola Kao Yip

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações e

16/6/2014 $ 667,100.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.
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教業中學

Escola Kao Yip

8/8/2014 $ 260,600.00 註 Observações g

教業中學附屬小學暨幼稚園分校

Escola Kao Yip (Primária e Pré-Primária) 

Sucursal

16/6/2014 $ 1,167,050.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

教業中學（分校）

Escola Kao Yip (Sucurcal)

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações a

16/6/2014 $ 1,391,850.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

鏡平學校（小學部）

Escola Keang Peng (Secção 

Primária)

16/6/2014 $ 1,506,600.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言教育、促進學生愉快及有效學習、培養學生

的品德與公民素養、校舍修葺和設備更新、教師

手提電腦。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aumento das capacidades 

linguísticas dos alunos, promoção de uma apren-

dizagem alegre e eficaz dos alunos, cultivar nos 

alunos qualidades morais e cívicas, reparação 

de edifícios escolares e actualização dos equipa-

mentos, professores de financiamento Laptop.

鏡平學校（中學部）

Escola Keang Peng (Secção Secundária)

16/6/2014 $ 2,829,050.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

促進學生愉快及有效學習、培養學生的品德與公

民素養、校舍修葺和設備更新、更新學生電腦。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo promoção 

de uma aprendizagem alegre e eficaz dos alu-

nos, educação moral, obras de edifícios escola-

res e aquisição dos equipamentos, atualizar os 

computadores dos alunos.

8/8/2014 $ 234,900.00 註 Observações g

廣大中學

Escola Kwong Tai

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações e
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廣大中學

Escola Kwong Tai

16/6/2014 $ 1,327,750.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、資訊科技教育、語言學習、

促進學生學習成功、科學教育、藝術教育、家校

合作、促進學生會健康發展、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, promo-

ção da leitura, tecnologias de informação e co-

municação no ensino, aprendizagem das línguas, 

promoção para o sucesso dos alunos na aprendi-

zagem, ensino das ciências, educação artística, 

cooperação entre a família e a escola, promoção 

do desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, reparação de edifícios escolares e actua-

lização dos equipamentos, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

8/8/2014 $ 222,000.00 註 Observações g

5/2/2015 $ 8,000.00 2014/2015學年第二期脫產培訓資助建議（廣大

中學）。

Concessão do subsídio para a suspensão pro-

visória das actividades para reciclagem do ano 

lectivo de 2014/2015. (2.ª Prestação)

廣大中學（分校）

Escola Kwong Tai (Sucursal)

16/6/2014 $ 566,600.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、資訊科技教育、語言學習、

促進學生學習成功、科學教育、藝術教育、家校

合作、促進學生會健康發展、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, promo-

ção da leitura, tecnologias de informação e co-

municação no ensino, aprendizagem das línguas, 

promoção para o sucesso dos alunos na aprendi-

zagem, ensino das ciências, educação artística, 

cooperação entre a família e a escola, promoção 

do desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, reparação de edifícios escolares e actua-

lização dos equipamentos, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

8/8/2014 $ 20,700.00 註 Observações g
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蓮峰普濟學校

Escola Lin Fong Pou Chai

16/6/2014 $ 544,150.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、提高學生的學習

與趣及校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, promo-

ção para o sucesso dos alunos na aprendizagem, 

aumento do interesse da aprendizagem dos alu-

nos e reparação de edifícios escolares e actuali-

zação dos equipamentos.

嶺南中學

Escola Ling Nam

16/6/2014 $ 1,226,600.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、家校

合作、校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano lec-

tivo de 2014/2015, incluindo aprendizagem das 

línguas, educação moral, promoção para o su-

cesso dos alunos na aprendizagem, cooperação 

entre a família e a escola, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 114,750.00 註 Observações g

23/10/2014 $ 7,800.00 2014/2015學年“學校發展計劃”補充資助。

Concessão do subsídio complementar para Plano 

de Desenvolvimento das Escolas 2014/2015.

瑪大肋納嘉諾撒學校

Escola Madalena de Canossa

16/6/2014 $ 1,076,650.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

提升學生語文能力、培養學生的品德與公民素

養、促進學生愉快及有效學習、校舍工程及設備

購置、教學人員手提電腦、校本培訓、餘暇活動、

圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aumento das capacida-

des linguísticas dos alunos, cultivar nos alunos 

qualidades morais e cívicas, promoção de uma 

aprendizagem alegre e eficaz dos alunos, obras 

de edifícios escolares e aquisição dos equipa-

mentos, computadores portáteis para pessoal 

docente, formação da própria escola, actividades 

extracurriculares, aquisição de livros e publica-

ções e contratação de pessoal especializado.

化地瑪聖母女子學校

Escola Nossa Senhora de Fátima

16/6/2014 $ 1,162,850.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、閱讀推廣、品德教育、促進學生會健

康發展、藝術教育、資訊科技教育、促進學生學

習成功、校舍修葺和設備更新、校本培訓、餘暇

活動、圖書與報刊購置及專職人員。
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化地瑪聖母女子學校

Escola Nossa Senhora de Fátima

16/6/2014 Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das línguas, 

promoção da leitura, educação moral, promoção 

do desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, educação artística, tecnologias de infor-

mação e comunicação no ensino, promoção para 

o sucesso dos alunos na aprendizagem, reparação 

de edifícios escolares e actualização dos equipa-

mentos, formação da própria escola, actividades 

extracurriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 307,250.00 註 Observações g

勞工子弟學校（幼稚園）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários 

(Pré-Primário)

16/6/2014 $ 287,050.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言能力、閱讀推廣、品德培養、創思教育、藝術

教育、促進學生學習成功、家校合作、校舍修葺

和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊

購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, promoção da leitura, educação moral, ensi-

no criativo, educação artística, promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem, cooperação 

entre a família e a escola, reparação de edifí-

cios escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações e 

contratação de pessoal especializado.

勞工子弟學校（小學部）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários 

(Primário)

16/6/2014 $ 934,850.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、親子活動、資訊科技教育、校舍修葺

和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊

購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2014/2015, incluindo aprendizagem 

das línguas, actividades para pais e filhos, tecno-

logias de informação e comunicação no ensino, 

reparação de edifícios escolares e actualização dos 

equipamentos, formação da própria escola, activi-

dades extracurriculares, aquisição de livros e pu-

blicações e contratação de pessoal especializado.

勞工子弟學校（中學部）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários 

(Secundário)

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações e

16/6/2014 $ 2,732,700.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言能力、閱讀推廣、品德培養、促進學生學習

成功、促進學生會健康發展、家校合作、初中教

育課程先導、科學實驗探究、姐妹學校、校舍修

葺和設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報

刊購置及專職人員。
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勞工子弟學校（中學部）

Escola para Filhos e Irmãos dos Operários 

(Secundário)

16/6/2014 Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das línguas, 

promoção da leitura, educação moral, promo-

ção para o sucesso dos alunos na aprendizagem, 

promoção do desenvolvimento saudável das asso-

ciações de alunos, cooperação entre a família e a 

escola, plano piloto dos currículos para o ensino 

secundário geral, experimentação e investigação 

científicas, escolas geminadas, reparação de edi-

fícios escolares e actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extracur-

riculares, aquisição de livros e publicações e con-

tratação de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 573,900.00 註 Observações g

澳門葡文學校

Escola Portuguesa de Macau

16/6/2014 $ 2,460,650.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

8/8/2014 $ 163,100.00 註 Observações g

29/1/2015 $ 61,400.00 註 Observações d

培道中學

Escola Pui Tou

16/6/2014 $ 649,500.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

8/8/2014 $ 144,250.00 註 Observações g

培道中學（南灣分校）

Escola Pui Tou (Sucursal da Praia Grande)

16/6/2014 $ 370,650.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.
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培道中學小學部分教處

Escola Pui Tou (Sucursal da 

Secção Primária )

16/6/2014 $ 322,850.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

聖瑪沙利羅學校

Escola Santa Maria Mazzarello

16/6/2014 $ 384,450.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生學習成功、校舍工程及設備

購置。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2014/2015, incluindo educação moral, 

promoção para o sucesso dos alunos na aprendi-

zagem, obras de edifícios escolares e aquisição 

dos equipamentos.

庇道學校

Escola São João de Brito

16/6/2014 $ 1,361,900.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

提升學生語文能力、和諧校園行動、社會服務文

化之傳承活動、關愛社會齊參與、生活教育營、

職業技術教育及校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2014/2015, incluindo o aumento das 

capacidades linguísticas dos alunos, actividades 

de ambiente escolar harmonioso, actividades de 

divulgação de serviços sociais, actividades de 

promoção do interesse e amor pela sociedade, 

acampamentos de educação para a vida, ensino 

técnico-profissional e reparação de edifícios es-

colares e actualização dos equipamentos.

22/7/2014 $ 11,050.00 2014/2015學年庇道學校學校上網計劃（補充建

議）。

Plano para acesso à Internet da Escola São 

João de Brito para o ano lectivo de 2014/2015 

(proposta suplementar).

庇道學校（分校）英文部

Escola São João de Brito (Secção Inglesa)

16/6/2014 $ 419,400.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

培養學生的品德與公民素養、促進學生愉快及有

效學習、校園親子康體計劃、開放校園、校舍工

程及設備購置及教師手提電腦補充。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lecti-

vo de 2014/2015, incluindo cultivar nos alunos 

qualidades morais e cívicas, promoção de uma 

aprendizagem alegre e eficaz dos alunos, plano de 

melhoria física para a família na escola, abertura 

ao público das escolas, obras de edifícios escolares 
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庇道學校（分校）英文部

Escola São João de Brito (Secção Inglesa)

16/6/2014 e aquisição de equipamentos e computadores por-

táteis suplementares para pessoal docente.

8/8/2014 $ 68,000.00 註 Observações g

庇道學校（夜間部）

Escola Sao João de Brito (Nocturno)

16/6/2014 $ 40,750.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

培養學生的品德與公民素養、促進學生愉快及有

效學習、校舍工程及設備購置及教師手提電腦補

充。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo cultivar 

nos alunos qualidades morais e cívicas, promo-

ção de uma aprendizagem alegre e eficaz dos 

alunos, obras de edifícios escolares e aquisição 

de equipamentos e computadores portáteis su-

plementares para pessoal docente.

8/8/2014 $ 72,900.00 註 Observações g

聖保祿學校

Escola São Paulo

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações a

16/6/2014 $ 432,150.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

8/8/2014 $ 252,000.00 註 Observações g

創新中學

Escola Secundária Millennium

16/6/2014 $ 969,450.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、閱讀推廣、品德教育、促進學生會健

康發展、藝術教育、職業技術教育、資訊科技教

育、開放校園設施、促進學生學習成功、校園親

子康體計劃、姐妹學校交流、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lec-

tivo de 2014/2015, incluindo aprendizagem das 

línguas, promoção da leitura, educação moral, 

promoção do desenvolvimento saudável das as-

sociações de alunos, educação artística, ensino 

técnico-profissional, tecnologias de informação e 

comunicação no ensino, abertura ao público das 

instalações escolares, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, plano de melhoria 

física para a família na escola, intercâmbio entre 

escolas geminadas, reparação de edifícios esco-

lares e actualização dos equipamentos, formação 
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創新中學

Escola Secundária Millennium

16/6/2014 da própria escola, actividades extracurriculares, 

aquisição de livros e publicações e contratação 

de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 227,900.00 註 Observações g

培正中學

Escola Secundária Pui Ching

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações a

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações e

16/6/2014 $ 3,786,650.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

校本語言學習及閱讀活動、栽種道德心靈及培養

情理兼備的好公民、促進學生愉快及有效學習、

校舍工程及設備購置、教學人員手提電腦、校本

培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo actividades 

de aprendizagem linguística e de leitura na 

própria escola, cultivar a boa moral e formar 

bons cidadãos, promoção de uma aprendiza-

gem alegre e eficaz dos alunos, obras de edi-

fícios escolares e aquisição de equipamentos, 

computadores portáteis para pessoal docente, 

formação da própria escola, actividades extra-

curriculares, aquisição de livros e publicações 

e contratação de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 575,700.00 註 Observações g

29/1/2015 $ 36,800.00 註 Observações d

培華中學

Escola Secundária Pui Va

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações e

16/6/2014 $ 3,572,550.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、語言學習、初中課程先導、職業技術

教育、科學教育、促進學生學習成功、資訊科技

教育、促進學生會健康發展、閱讀推廣、語言學

習及設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報

刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, apren-

dizagem das línguas, plano piloto dos currículos 

para o ensino secundário geral, ensino técnico-

-profissional, ensino das ciências, promoção para o 

sucesso dos alunos na aprendizagem, tecnologias 

de informação e comunicação no ensino, promo-

ção do desenvolvimento saudável das associações 

de alunos, promoção da leitura e actualização dos 

equipamentos, formação da própria escola, activi-

dades extracurriculares, aquisição de livros e pu-

blicações e contratação de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 204,300.00 註 Observações g
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培華中學附屬小學暨幼稚園

Escola Secundária Pui Va (Secção Primária 

e Infantil)

16/6/2014 $ 824,900.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、家校合作、促進學生學習

成功、設備更新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報

刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das línguas, 

educação moral, cooperação entre a família e a 

escola, promoção para o sucesso dos alunos na 

aprendizagem, actualização dos equipamentos, 

formação da própria escola, actividades extracur-

riculares, aquisição de livros e publicações e con-

tratação de pessoal especializado.

澳門三育中學

Escola Secundária Sam Yuk de Macau

16/6/2014 $ 114,000.00 教學人員申請參加2014/2015學年休教進修。

Requerimento do pessoal docente para parti-

cipar no plano de licença sabática para recicla-

gem do ano lectivo de 2014/2015.

16/6/2014 $ 894,100.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、職業技術教育、促進學生學習成功、

資訊科技教育、校舍修葺和設備更新、校本培

訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, ensino 

técnico-profissional, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, tecnologias de in-

formação e comunicação no ensino, reparação 

de edifícios escolares e actualização dos equipa-

mentos, formação da própria escola, actividades 

extracurriculares, aquisição de livros e publica-

ções e contratação de pessoal especializado.

8/8/2014 $ 173,000.00 註 Observações g

澳門三育中學（英文部）

Escola Secundária Sam Yuk de Macau (Secção 

Inglesa)

16/6/2014 $ 1,332,900.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、融合教育、職業技術教育、科學教育、

促進學生學習成功、校舍修葺和設備更新、校本

培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2014/2015, incluindo aprendizagem 

das línguas, ensino inclusivo, ensino técnico-

-profissional, ensino das ciências, promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, 

reparação de edifícios escolares e actualização 

dos equipamentos, formação da própria esco-

la, actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

8/8/2014 $ 179,650.00 註 Observações g
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澳門工聯職業技術中學

Escola Secundária Técnico Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau

8/4/2014 $ 245,250.00 註 Observações e

16/6/2014 $ 1,994,750.00 2014/2015學年“學校發展計劃”資助建議，包括

品德教育、職技教育、聯校活動、資訊科技教育、

設備更新。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo educação 

moral, ensino técnico-profissional, ensino 

das ciências, actividades escolares conjuntas, 

tecnologias de informação e comunicação no 

ensino, reparação de edifícios escolares e actu-

alização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 203,900.00 註 Observações g

澳門工聯職業技術中學（夜校）

Escola Secundária Técnico-Profissional da 

Associação Geral dos Operários de Macau 

(Nocturno)

16/6/2014 $ 781,850.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、職業技術教育、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo promoção 

da leitura, ensino técnico-profissional, repara-

ção de edifícios escolares e actualização dos 

equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

8/8/2014 $ 66,250.00 註 Observações g

商訓夜中學

Escola Seong Fan

16/6/2014 $ 1,469,950.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包

括促進學生學習成功、資訊科技教育、促進學生

會健康發展、閱讀推廣、語言學習及設備更新、

校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人

員。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo promoção 

para o sucesso dos alunos na aprendizagem, 

tecnologias de informação e comunicação no 

ensino, promoção do desenvolvimento saudá-

vel das associações de alunos, promoção da lei-

tura, aprendizagem das línguas e actualização 

dos equipamentos, formação da própria escola, 

actividades extracurriculares, aquisição de 

livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

8/8/2014 $ 126,750.00 註 Observações g
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沙梨頭浸信學校

Escola Shá Lei Tau Cham Son

16/6/2014 $ 137,750.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、促進學生會的健康發展、校舍修葺和

設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, promo-

ção do desenvolvimento saudável das associações 

de alunos, reparação de edifícios escolares e ac-

tualização dos equipamentos.

德明學校

Escola Tak Meng

16/6/2014 $ 102,100.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos.

東南學校

Escola Tong Nam

16/6/2014 $ 105,700.00 2014/2015學年“學校發展計劃”資助建議，包括

語言學習、品德教育、家校合作、科普教育和設

備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2014/2015, incluindo aprendizagem 

das línguas, educação moral, cooperação entre a 

família e a escola, ensino das ciências, reparação 

de edifícios escolares e actualização dos equipa-

mentos.

東南學校（中學部）

Escola Tong Nam (Secundária)

16/6/2014 $ 1,304,550.00 2014/2015學年“學校發展計劃”資助建議，包括

語言學習、品德教育、家校合作、促進學生學習

成功、資訊科技教育、設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, cooperação entre a famí-

lia e a escola, promoção para o sucesso dos alu-

nos na aprendizagem, tecnologias de informação 

e comunicação no ensino, reparação de edifícios 

escolares e actualização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 100,950.00 註 Observações g

同善堂中學（日校）

Escola Tong Sin Tong (Diurno)

16/6/2014 $ 2,897,150.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、資訊科技教育、語言學習、

促進學生學習成功、科學教育、藝術教育、家校

合作、促進學生會健康發展、校舍修葺和設備更

新、校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專

職人員。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, promo-

ção da leitura, tecnologias de informação e co-

municação no ensino, aprendizagem das línguas, 
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同善堂中學（日校）

Escola Tong Sin Tong (Diurno)

16/6/2014 promoção para o sucesso dos alunos na aprendi-

zagem, ensino das ciências, educação artística, 

cooperação entre a família e a escola, promoção 

do desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, reparação de edifícios escolares e actua-

lização dos equipamentos, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

8/8/2014 $ 75,600.00 註 Observações g

慈幼中學

Instituto Salesiano da Imaculada Conceição

16/6/2014 $ 1,702,400.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

閱讀推廣、語言學習、品德教育、促進學生學習

成功、資訊科技教育、學以致用——校本應用課

程、科學教育、促進學生會健康成長、藝術教育、

家校合作、校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo promoção da leitura, 

aprendizagem das línguas, educação moral, pro-

moção para o sucesso dos alunos na aprendiza-

gem, tecnologias de informação e comunicação 

no ensino, currículo de aplicação da própria 

escola - utilização dos conhecimentos aprendi-

dos, ensino das ciências, promoção do desen-

volvimento saudável das associações de alunos, 

educação artística, cooperação entre a família 

e a escola, reparação de edifícios escolares e 

actualização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 197,200.00 註 Observações g

魯彌士主教幼稚園

Jardim de Infância «Dom José da Costa 

Nunes»

16/6/2014 $ 181,300.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包

括語言學習、促進學生學習成功、品德與公民素

養、資訊科技教育、校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Pla-

no de Desenvolvimento das Escolas» do ano 

lectivo de 2014/2015, incluindo aprendizagem 

das línguas, promoção para o sucesso dos alunos 

na aprendizagem, qualidades morais e cívicas, 

tecnologias de informação e comunicação no 

ensino, reparação de edifícios escolares e actua-

lização dos equipamentos, formação da própria 

escola, actividades extracurriculares, aquisição 

de livros e publicações e contratação de pessoal 

especializado.

同善堂中學附屬幼稚園

Jardim de Infância Anexa à Escola Tong 

Sin Tong

16/6/2014 $ 1,591,250.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包

括閱讀推廣、家校合作、校舍修葺和設備更新、

校本培訓、餘暇活動、圖書與報刊購置及專職人

員。
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同善堂中學附屬幼稚園

Jardim de Infância Anexa à Escola Tong 

Sin Tong

16/6/2014  Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo promoção da leitura, 

cooperação entre a família e a escola, reparação 

de edifícios escolares e actualização dos equipa-

mentos, formação da própria escola, actividades 

extracurriculares, aquisição de livros e publica-

ções e contratação de pessoal especializado.

明愛幼稚園

Jardim Infantil da Cáritas

16/6/2014 $ 263,000.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

推動閱讀風氣，培養幼兒對閱讀的興趣，提升口

語及社交能力、發展品德教育，發揚明愛精神及

校舍工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo promoção de uma atmos-

fera da leitura, cultivar nas crianças o interesse 

pela leitura, aumento das capacidades orais e 

sociais, desenvolvimento da educação moral, pro-

mover o espírito da Cáritas e obras de edifícios 

escolares e aquisição de equipamentos.

培道中學氹仔幼稚園分校

Secção Infantil da Escola Pui Tou (Sucursal 

da Taipa)

16/6/2014 $ 103,600.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das lín-

guas, educação moral, promoção para o sucesso 

dos alunos na aprendizagem, obras de edifícios 

escolares e aquisição dos equipamentos.

利瑪竇中學附屬小學暨幼稚園

Secção Infantil e Primária do Colégio Mateus 

Ricci

16/6/2014 $ 657,250.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、閱讀推廣、學校健康促進、資訊科技

教育、語言學習、科學教育、家校合作、校舍修葺

及設備更新。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo educação moral, promo-

ção da leitura, promoção da saúde da escola, tec-

nologias de informação e comunicação no ensino, 

aprendizagem das línguas, ensino das ciências, 

cooperação entre a família e a escola, reparação 

de edifícios escolares e actualização dos equipa-

mentos.

培道中學氹仔小學分校

Secção Primária da Escola Pui Tou (Sucur-

sal da Taipa)

16/6/2014 $ 116,300.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

語言學習、品德教育、促進學生學習成功、校舍

工程及設備購置。

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Desenvolvimento das Escolas» do ano lectivo 

de 2014/2015, incluindo aprendizagem das línguas, 
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培道中學氹仔小學分校

Secção Primária da Escola Pui Tou (Sucur-

sal da Taipa)

16/6/2014  educação moral, promoção para o sucesso dos alu-

nos na aprendizagem, obras de edifícios escolares 

e aquisição dos equipamentos.

聖公會（澳門）蔡高中學

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)

16/6/2014 $ 66,950.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo reparação 

de edifícios escolares e actualização dos equi-

pamentos.

聖公會（澳門）蔡高中學（夜間部）

Sheng Kung Hui Choi Kou Escola (Macau) 

(Nocturno)

16/6/2014 $ 106,550.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

促進學生會的健康發展、校舍修葺和設備更新。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo promoção 

do desenvolvimento saudável das associações 

de alunos, reparação de edifícios escolares e actua-

lização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 110,250.00 註 Observações g

聖公會（澳門）蔡高中學（分校）

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) 

(Sucursal)

16/6/2014 $ 2,521,150.00 資助開展2014/2015學年“學校發展計劃”，包括

品德教育、資訊科技教育、語言學習、促進學生

學習成功、科學教育、藝術教育、家校合作、姐妹

學校交流、促進學生會的健康發展、校舍修葺和

設備更新。

Concessão do subsídio para real ização do 

«Plano de Desenvolvimento das Escolas» do 

ano lectivo de 2014/2015, incluindo educação 

moral, tecnologias de informação e comuni-

cação no ensino, aprendizagem das línguas, 

promoção para o sucesso dos alunos na apren-

dizagem, ensino das ciências, educação artísti-

ca, cooperação entre a família e a escola, inter-

câmbio entre escolas geminadas, promoção do 

desenvolvimento saudável das associações de 

alunos, reparação de edifícios escolares e actua-

lização dos equipamentos.

8/8/2014 $ 105,550.00 註 Observações g

陳春新

Chan, Chon San

5/2/2015 $ 800.00 註 Observações c

陳嘉駒

Chan, Ka Koi

12/12/2014 $ 2,000.00 註 Observações b

曾嘉美

Chang, Ka Mei

5/2/2015 $ 800.00 註 Observações c

馮紫軒

Fong, Chi Hin

13/2/2015 $ 2,000.00 註 Observações b
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何嘉敏

Ho, Ka Man

24/9/2014 $ 2,000.00 教學人員申請參加2014/2015學年語文認證資

助。

Subsídios para os Docentes participarem nos 

exames de credenciação das capacidades lin-

guísticas do ano lectivo 2014/2015.

蕭曉華

Sio, Hio Wa

5/2/2015 $ 800.00 註 Observações c

蕭嘉渝

Siu, Ka U

24/9/2014  $ 2,000.00 教學人員申請參加2014/2015學年語文認證資

助。

Subsídios para os Docentes participarem nos 

exames de credenciação das capacidades lin-

guísticas do ano lectivo 2014/2015.

王碧霞

Wong, Pek Ha

5/2/2015 $ 800.00 註 Observações c

黃詠欣

Wong, Weng Ian

5/2/2015 $ 800.00 註 Observações c

（註）

a. 2014/2015學年學校發展計劃——“小學教育課程先導計

劃”（第二階段）。

b. 教學人員申請參加2014/2015學年語文認證資助。

c. 2013/2014學年教學人員語文認證資助先導計劃（普通話

水平測試）。

d. 資助2014/2015學年“科學實驗探究計劃”第二階段申

請。

e. 資助2014/2015學年學校發展計劃——“初中教育課程先

導計劃”。

f. 2014/2015學年學生語文認證資助。

g. 2014/2015學年“認識祖國、愛我中華”學習之旅與“境外

學習之旅”資助建議（第二期）。

二零一五年五月二十六日於教育發展基金

行政管理委員會主席 梁勵（教育暨青年局局長）

（是項刊登費用為 $ 59,920.00）

(Observações)

a. Subsídio para o Plano piloto de desenvolvimento curri-
cular do ensino primário do «Plano de Desenvolvimento das 
Escolas» do ano lectivo de 2014/2015.

b. Subsídios para os Docentes participarem nos exames 
de credenciação das capacidades linguísticas do ano lectivo 
2014/2015.

c. Subsídios para os Docentes participarem nos exames de 
credenciação das capacidades linguísticas (plano piloto) do 
ano lectivo 2013/2014.

d. Subsídio para o Plano de experimentação e investigação 
científicas do ano lectivo 2014/2015 (2.ª Fase).

e. Financiamento para o plano piloto dos currículos para o 
ensino secundário do Plano de Desenvolvimento das Escolas 
do ano lectivo de 2014/2015.

f. Subsídios para os alunos participarem nos exames de cre-
denciação das capacidades linguísticas (Plano Piloto) do ano 
lectivo 2014/2015.

g. Financiamento para Viagens de estudo ao continente no 
ano lectivo de 2014/2015 (2.ª fase).

Fundo de Desenvolvimento Educativo, aos 26 de Maio de 
2015.

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

(Custo desta publicação $ 59 920,00)



N.º 22 — 3-6-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10285

SECRETARIADO DO CONSELHO PARA AS INDÚSTRIAS

CULTURAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos Serviços Públicos), se encontra afixada, no 
Secretariado do Conselho para as Indústrias Culturais, sito na 
Avenida do Infante D. Henrique, n.os 47-53, Edifício «The Macau 
Square», 19.º andar C-E, e carregada no sítio da internet do 
Conselho para as Indústrias Culturais (http://www.cic.gov.mo), 
a lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento, 
por provimento em assalariamento, de um lugar de motorista 
de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros do 
mesmo Conselho, aberto por aviso no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 18 
de Março de 2015.

Secretariado do Conselho para as Indústrias Culturais, aos 
26 de Maio de 2015.

A Secretária-geral, Wong Keng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e pu-
blicado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, o aviso referente à aber-
tura do concurso comum, de acesso, de prestação de provas, 
condicionado aos trabalhadores destes Serviços, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores 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 preen-
chimento de cinco lugares de pessoal marítimo de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de pessoal marítimo, providos em regime 
de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Servi-
ços de Assuntos Marítimos e de Água, com vinte dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 27 de Maio de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

文 化 產 業 委 員 會 秘 書 處

公 告

文化產業委員會為透過散位合同任用方式填補輕型車輛司

機職程第一職階輕型車輛司機一缺，經二零一五年三月十八日第

十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式進行

普通對外入職開考的通告。現根據第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定公佈，投

考人確定名單已張貼於澳門殷皇子大馬路47-53號澳門廣場19樓

C-E座文化產業委員會秘書處，並上載到該委員會網頁（w w w.

cic.gov.mo）。

二零一五年五月二十六日於文化產業委員會秘書處

秘書長 王勁秋

（是項刊登費用為 $1,018.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

為填補海事及水務局以編制外合同任用的海事人員職程第

一職階一等海事人員五缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》的規定，以考核及有限制方式進行普通晉級開考，有關

開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/

人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自緊接有

關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日起計

二十天內作出。

二零一五年五月二十七日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,126.00）
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地 球 物 理 暨 氣 象 局

名 單

地球物理暨氣象局為填補編制外合同人員翻譯員職程之第

一職階首席翻譯員一缺，經於二零一五年四月一日第十三期《澳

門特別行政區公報》第二組公布以文件審閱及有限制的方式進

行普通晉級開考的開考公告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

趙福聚 ............................................................................. 81.81

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計算十

個工作日內提起訴願。

（經二零一五年五月十九日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年五月十五日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：地球物理暨氣象局氣象處處長 鄧耀民

正選委員：地球物理暨氣象局首席顧問高級技術員 譚建成

  文化局顧問高級技術員 黎志華  

（是項刊登費用為 $1,263.00）

公 告

為填補本局編制內人員氣象高級技術員職程第一職階首席

顧問氣象高級技術員一缺，經於二零一五年四月二十二日第十六

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登有關以通過審查文件及有

限制的方式進行普通晉級開考之公告，現根據第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規

定，准考人臨時名單已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理

暨氣象局，並於本局網頁內（http://www.smg.gov.mo）公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款之規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一五年五月二十一日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $881.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor do pessoal contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 13, II Série, de 1 de Abril de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chio Fok Choi......................................................................81,81

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

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas, de 19 de Maio de 2015).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 15 
de Maio de 2015.

O Júri do concurso:

Presidente: Tang Iu Man, chefe da Divisão de Meteorologia 
da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.

Vogais efectivos: Tam Kin Seng, técnico superior assessor 
principal da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísi-
cos; e

Lai Chi Wa, técnico superior assessor do Instituto Cultural.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Ob-
servatório, Taipa Grande, e publicada no website (http://www.
smg.gov.mo) destes Serviços, a lista provisória do candidato ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de um lugar de meteorologista assessor prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de meteorologista do pessoal do 
quadro destes Serviços, cujo anúncio foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II 
Série, de 22 de Abril de 2015.

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

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 21 
de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 881,00)
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為填補本局編制外合同人員氣象高級技術員職程第一職階

二等氣象高級技術員一缺，經於二零一五年四月二十二日第十六

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登有關以考核方式進行普通

對外入職開考之通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，准考人臨時

名單已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理暨氣象局，並於

本局網頁內（http://www.smg.gov.mo）公佈。

二零一五年五月二十六日於地球物理暨氣象局

代局長 梁嘉靜

（是項刊登費用為 $646.00）

根據八月三日第14/2009號法律及八月八日第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，茲通知現為

地球物理暨氣象局人員，通過審查文件及有限制的方式進行普

通晉級開考，以填補地球物理暨氣象局編制外合同人員氣象高

級技術員職程第一職階一等氣象高級技術員一缺。

上述開考之通告已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理

暨氣象局之告示板上，並於本局網頁（http://www.smg.gov.mo/）

及行政公職局網頁內公布。報考申請應自本公告於《澳門特別行

政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年五月二十八日於地球物理暨氣象局

代局長 梁嘉靜

（是項刊登費用為 $950.00）

房 屋 局

通 告

第71/IH/2015號批示

本人根據第17/2013號行政法規第五條第二款、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，作出決定如下：

一、授予副局長郭惠嫻根據刊登於二零一三年三月二十日第

十二期《澳門特別行政區公報》第二組、以及二零一三年十二月

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 trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Direcção 
dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do 
Observatório, Taipa Grande, Taipa, e publicada no website 
(http://www.smg.gov.mo) destes Serviços, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, para o 
preenchimento de um lugar de meteorologista de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de meteorologista, em regime de contrato 
além do quadro destes Serviços, cujo aviso de abertura foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 16, II Série, de 22 de Abril de 2015.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 26 
de Maio de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Leong Ka Cheng.

(Custo desta publicação $ 646,00))

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, aos trabalhadores da Direcção dos Servi-
ços Meteorológicos e Geofísicos, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009, de 3 de Agosto, e no (Recrutamento, selecção, e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2011, 
de 8 de Agosto, para o preenchimento de um lugar de meteoro-
logista de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de meteorologista do 
pessoal contratado além do quadro da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afi-
xado no quadro de anúncio da Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, Taipa 
Grande, e publicado no website (http://www.smg.gov.mo/) 
destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública. O prazo para a apresentação de candidatu-
ras é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 28 
de Maio de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Leong Ka Cheng.

(Custo desta publicação $ 950,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO
 

Aviso

Despacho n.º 71/IH/2015

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 17/2013, no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, nos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
determino:

1. É delegada na vice-presidente, Kuoc Vai Han, a compe-
tência para a decisão sobre a alteração do número de elemen-
tos do agregado familiar, antes da escolha de habitação pelos 
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十八日第五十一期《澳門特別行政區公報》第二組內“開展取得

經濟房屋的一般性申請”第十四款的規定，就經濟房屋申請人在

選擇房屋前的家團成員人數變更、及排序名單重新排列作出決定

的權限。

二、授予研究廳廳長任利凌以下權限：

（一）簽署該廳發給澳門特別行政區各私人及公共實體之公

函或其他任何形式的書面通知，但發給行政長官辦公室、各司長

辦公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法會及司法機關

的除外；

（二）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（三）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申

請作出決定；

（四）簽署該廳有關財貨或勞務的取得金額不超過

$500,000.00（澳門幣五十萬元整）或交收或進行期限不超過六

個月的合同。

三、授予法律事務處處長聶華英以下權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定； 

（三）針對房屋局職責範圍內的行政違法行為提出控訴；

（四）簽署該處職責範圍發給澳門特別行政區各私人及公

共實體之公函或其他任何形式的書面通知，但發給行政長官辦

公室、各司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法

會及司法機關的除外；

（五）簽署該處有關財貨或勞務的取得金額不超過

$5,000,000.00（澳門幣五百萬元整）的合同的所有公文書。

四、授予宣傳及推廣處處長梁淑祺以下權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）簽署該處職責範圍發給澳門特別行政區各私人及公

共實體之公函或其他任何形式的書面通知，但發給行政長官辦

candidatos de habitação económica e a reclassificação na lista 
com a ordenação, nos termos do n.º 14 da Abertura do Concur-
so Geral para Aquisição de Habitação Económica, publicada 
na II Série do Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 12, de 20 de Março de 2013, e na II Série do 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 51, de 18 de Dezembro de 2013.

2. São delegadas no chefe do Departamento de Estudos, Iam 
Lei Leng, as seguintes competências:

1) Assinar os ofícios ou todas as formas de comunicação 
escrita que este departamento emitir, a favor de entidades 
públicas e particulares da Região Administrativa Especial de 
Macau, com excepção dos dirigidos ao Gabinete do Chefe do 
Executivo, aos Gabinetes dos Secretários, ao Comissariado 
contra a Corrupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Servi-
ços de Polícia Unitários, aos Serviços de Alfândega, à Assem-
bleia Legislativa e aos órgãos judiciais;

2) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;

3) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

4) Assinar os contratos deste departamento, relativos às aqui-
sições de bens ou serviços de valor não superior a $ 500 000,00 
(quinhentas mil patacas) ou com prazo de entrega ou execução 
não superior a seis meses.

3. São delegadas no chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, 
Nip Wa Ieng, as seguintes competências:

1) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Deduzir acusação relativa à infracção administrativa no 
âmbito das competências do IH;

4) Assinar os ofícios ou todas as formas de comunicação 
escrita que esta divisão emitir, no âmbito das suas atribuições, 
a favor de entidades públicas e particulares da RAEM, com 
excepção dos dirigidos ao Gabinete do Chefe do Executivo, 
aos Gabinetes dos Secretários, ao Comissariado contra a Cor-
rupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Polícia 
Unitários, aos Serviços de Alfândega, à Assembleia Legislativa 
e aos órgãos judiciais;

5) Assinar todos os instrumentos públicos desta divisão re-
lativos aos contratos de aquisições de bens ou serviços de valor 
não superior a $ 5 000 000,00 (cinco milhões de patacas).

4. São delegadas na chefe da Divisão de Divulgação e Pro-
moção, Leong Sok Kei, as seguintes competências:

1) Autorizar o gozo de férias e justificar as faltas do respecti-
vo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Assinar os ofícios ou todas as formas de comunicação 
escrita que esta divisão emitir, no âmbito das suas atribuições, 
a favor de entidades públicas e particulares da RAEM, com 
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公室、各司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局、海關、立法

會及司法機關的除外；

（四）簽署該處有關財貨或勞務的取得金額不超過

$500,000.00（澳門幣五十萬元整）或交收或進行期限不超過六

個月的合同。

五、所有公函或其他任何形式的書面通知的簽署須按此格式

進行：

官職

姓名

六、本授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

七、對行使現授予的職權而作出的行為，得提起必要訴願。

八、自二零一四年十二月二十日起，由副局長郭惠嫻在第06/

I H/2015號批示以及現授予的權限範圍內所作的行為，予以追

認。

九、自二零一五年三月十八日起，由研究廳廳長任利凌、宣傳

及推廣處處長梁淑祺在現授予的權限範圍內所作的行為，均予

以追認。

十、自二零一五年五月六日起，由法律事務處處長聶華英在

現授予的權限範圍內所作的行為，予以追認。

十一、廢止公佈於二零一五年二月八日第七期《澳門特別行

政區公報》第二組的第06/IH/2015號批示第七款、第十八款及第

二十款。

十二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一五年五月二十七日於房屋局

局長 楊錦華

（是項刊登費用為 $4,420.00）

電 信 管 理 局

名 單

電信管理局為填補編制外合同人員無線電通訊輔導技術員

職程第一職階一等無線電通訊輔導技術員一缺，以審查文件及

有限制的方式進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五

excepção dos dirigidos ao Gabinete do Chefe do Executivo, 
aos Gabinetes dos Secretários, ao Comissariado contra a Cor-
rupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Polícia 
Unitários, aos Serviços de Alfândega, à Assembleia Legislativa 
e aos órgãos judiciais;

4) Assinar os contratos desta divisão, relativos às aquisições 
de bens ou serviços de valor não superior a $ 500 000,00 (qui-
nhentas mil patacas) ou com prazo de entrega ou execução não 
superior a seis meses.

5. Todas as assinaturas dos ofícios ou de todas as formas de 
comunicação escrita deverão ser precedidas da fórmula:

Cargo,

Nome

6. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

7. Dos actos praticados no uso das presentes delegações de 
competências, cabe recurso hierárquico necessário.

8. São ratificados os actos praticados pela vice-presidente, 
Kuoc Vai Han, no âmbito do Despacho n.º 06/IH/2015 e das 
competências delegadas, desde 20 de Dezembro de 2014.

9. São ratificados os actos praticados pelo chefe do Depar-
tamento de Estudos, Iam Lei Leng, pela chefe da Divisão de 
Divulgação e Promoção, Leong Sok Kei, no âmbito das com-
petências delegadas, desde 18 de Março de 2015.

10. São ratificados os actos praticados pelo chefe da Divisão 
de Assuntos Jurídicos, Nip Wa Ieng, no âmbito das competên-
cias delegadas, desde 6 de Maio de 2015.

11. Revoga os n.os 7, 18 e 20 do Despacho n.º 06/IH/2015, pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 7, II Série, de 8 de Fevereiro de 2015.

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

Instituto de Habitação, aos 27 de Maio de 2015.

O Presidente do Instituto, Ieong Kam Wa.

(Custo desta publicação $ 4 420,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico-adjunto de radiocomunicações de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico-adjunto de radiocomunicações, dos tra-
balhadores contratados além do quadro da Direcção dos Servi-
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年四月一日第十三期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈

准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

葉挺峯 ............................................................................. 77.56

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，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五月十九日的批示確認）

二零一五年五月十四日於電信管理局

典試委員會：

主席：電信管理局職務主管（首席高級技術員） 陳金成

正選委員：電信管理局一等技術員 霍林鍵

  行政公職局顧問高級技術員 鄥栩清

（是項刊登費用為 $1,498.00）

公 告

茲通知根據第14/20 09號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》之規

定，現通過以審查文件及有限制的方式，為電信管理局以編制外

合同任用的人員進行下列普通晉級開考：

高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺。

上述開考之通告已張貼於澳門殷皇子大馬路43號-53號A澳

門廣場二十二樓電信管理局，並於本局網頁及行政公職局網頁內

公佈。投考報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之

日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年五月二十六日於電信管理局

局長 許志樑

（是項刊登費用為 $1,126.00）

ços de Regulação de Telecomunicações, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 1 de Abril de 
2015:

Candidato aprovado: valores

Ip Teng Fong ........................................................................77,56

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 19 de Maio de 2015).

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 14 de Maio de 2015.

O Júri:

Presidente: Chan Kam Seng, chefia funcional (técnico supe-
rior principal) da DSRT.

Vogais efectivos: Fok Lam Kin, técnico de 1.ª classe da 
DSRT; e

Wu Hoi Cheng, técnica superior assessora dos SAFP.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores contra-
tados além do quadro da Direcção dos Serviços de Regulação 
de Telecomunicações, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(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 seguinte lugar:

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico superior.

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

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 26 de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, Hoi Chi Leong.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)
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環 境 保 護 局

通 告

第006/DSPA/2015號批示

本人根據第14/2009號行政法規《環境保護局的組織及運

作》第五條（六）項、第15/2009號法律《領導及主管人員通則

的基本規定》第十條、第26/2009號行政法規《領導及主管人員

通則的補充規定》第二十二條及第二十三條的規定，並行使第

7/2015號運輸工務司司長批示第三款賦予的職權，作出決定如

下：

一、授予副局長黃蔓葒從事關於監管環境規劃評估廳而作

出下列行為的權限：

（一）簽署有關日常管理工作之通告及公告，批閱簽署日常

事務程序所需之文件，但有關為判給之公開競投通告、公告及文

件之簽署，則須要有為此而授予之特別權限；

（二）認可工作表現評核，但主管人員除外；

（三）核准人員的年假表，以及根據法律規定對更改及提前

享受年假的申請作出決定；

（四）批准有關人員享受年假及缺勤解釋。

二、授予代副局長葉擴林從事關於監管環境污染控制廳及

組織資訊處而作出下列行為的權限：

（一）簽署有關日常管理工作之通告及公告，批閱簽署日常

事務程序所需之文件，但有關為判給之公開競投通告、公告及文

件之簽署，則須要有為此而授予之特別權限；

（二）認可工作表現評核，但主管人員除外；

（三）核准人員的年假表，以及根據法律規定對更改及提前

享受年假的申請作出決定；

（四）批准有關人員享受年假及缺勤解釋。

三、授予環境規劃評估廳廳長馮詠阡在該廳範疇下作出下

列行為的權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Aviso

Despacho n.º 006/DSPA/2015

Nos termos da alínea 6) do artigo 5.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2009 «Organização e funcionamento da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental», do artigo 10.º 
da Lei n.º 15/2009 «Disposições Fundamentais do Estatuto do 
Pessoal de Direcção e Chefia», dos artigos 22.º e 23.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009 «Disposições complemen-
tares do estatuto do pessoal de direcção e chefia», e no uso da 
faculdade conferida pelo n.º 3 do Despacho do Secretário para 
os Transportes e Obras Públicas n.º 7/2015, determino: 

1. É delegada na subdirectora da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, Vong Man Hung, a competência para 
a prática dos seguintes actos referentes à superintendência do 
Departamento de Planeamento e Avaliação Ambiental: 

1) Assinar os avisos ou anúncios relativos a actos de gestão 
corrente, visar e assinar os documentos que careçam de tal for-
malidade na tramitação de assuntos correntes, com excepção 
da assinatura dos avisos, anúncios e expediente referentes a 
concursos públicos para adjudicação de empreitadas, aspecto 
que é objecto de delegação de competências específicas; 

2) Homologar a avaliação do desempenho do pessoal, com 
excepção do pessoal de chefia;

3) Aprovar os mapas de férias do pessoal e decidir sobre os 
pedidos de alteração e gozo antecipado de férias, nos termos 
legais; 

4) Autorizar o gozo de férias e a justificação de faltas do res-
pectivo pessoal.

2. É delegada no subdirector, substituto, da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, Ip Kuong Lam, a competên-
cia para a prática dos seguintes actos referentes à superinten-
dência do Departamento de Controlo da Poluição Ambiental e 
da Divisão de Organização e Informática:

1) Assinar os avisos ou anúncios relativos a actos de gestão 
corrente, visar e assinar os documentos que careçam de tal for-
malidade na tramitação de assuntos correntes, com excepção 
da assinatura dos avisos, anúncios e expediente referentes a 
concursos públicos para adjudicação de empreitadas, aspecto 
que é objecto de delegação de competências específicas;

2) Homologar a avaliação do desempenho do pessoal, com 
excepção do pessoal de chefia;

3) Aprovar os mapas de férias do pessoal e decidir sobre os 
pedidos de alteração e gozo antecipado de férias, nos termos 
legais;

4) Autorizar o gozo de férias e a justificação de faltas do res-
pectivo pessoal.

3. É delegada na chefe do Departamento de Planeamento e 
Avaliação Ambiental, Fong Weng Chin, a competência para 
a prática dos seguintes actos referentes ao funcionamento do 
próprio departamento:

1) Autorizar o gozo de férias e a justificação de faltas do res-
pectivo pessoal;
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（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）批准有關人員在每天上午或下午必須工作的時間內臨

時離開工作崗位；

（四）批閱該廳所需物料之申請；

（五）簽署由上級批示之通知公函，以及由該廳負責的案卷

進行程序及執行有關決定所需之文件。

四、授予環境宣傳教育合作廳廳長楊健思在該廳範疇下作

出下列行為的權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）批准有關人員在每天上午或下午必須工作的時間內臨

時離開工作崗位；

（四）批閱該廳所需物料之申請；

（五）簽署由上級批示之通知公函，以及由該廳負責的案卷

進行程序及執行有關決定所需之文件。

五、授予環保基建管理中心主任陳國浩在該中心範疇下作出

下列行為的權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）批准有關人員在每天上午或下午必須工作的時間內臨

時離開工作崗位；

（四）批閱該中心所需物料之申請；

（五）簽署由上級批示之通知公函，以及由該中心負責的案

卷進行程序及執行有關決定所需之文件。

六、授予環境污染防治處處長陳美寶在該處範疇下作出下

列行為的權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Autorizar a ausência temporária do respectivo pessoal do 
seu posto de trabalho, nos períodos da manhã ou da tarde do 
horário diário de trabalho obrigatório;

4) Visar as requisições de material destinadas ao próprio de-
partamento;

5) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores e 
os documentos necessários à instrução dos processos e à exe-
cução de decisões, assumidas pelo próprio departamento.

4. É delegada na chefe do Departamento de Sensibilização, 
Educação e Cooperação Ambiental, Ieong Kin Si, a competên-
cia para a prática dos seguintes actos referentes ao funciona-
mento do próprio departamento:

1) Autorizar o gozo de férias e a justificação de faltas do res-
pectivo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Autorizar a ausência temporária do respectivo pessoal do 
seu posto de trabalho, nos períodos da manhã ou da tarde do 
horário diário de trabalho obrigatório;

4) Visar as requisições de material destinadas ao próprio de-
partamento;

5) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores e 
os documentos necessários à instrução dos processos e à exe-
cução de decisões, assumidas pelo próprio departamento.

5. É delegada no chefe do Centro de Gestão de Infra-estru-
turas Ambientais, Chan Kwok Ho, a competência para a práti-
ca dos seguintes actos referentes ao funcionamento do próprio 
centro:

1) Autorizar o gozo de férias e a justificação de faltas do res-
pectivo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Autorizar a ausência temporária do respectivo pessoal do 
seu posto de trabalho, nos períodos da manhã ou da tarde do 
horário diário de trabalho obrigatório;

4) Visar as requisições de material destinadas ao próprio 
centro;

5) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores e 
os documentos necessários à instrução dos processos e à exe-
cução de decisões, assumidas pelo próprio centro.

6. É delegada na chefe da Divisão de Prevenção da Poluição 
Ambiental, Chan Mei Pou, a competência para a prática dos 
seguintes actos referentes ao funcionamento da própria divi-
são:

1) Autorizar o gozo de férias e a justificação de faltas do res-
pectivo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;
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（三）批准有關人員在每天上午或下午必須工作的時間內臨

時離開工作崗位；

（四）批閱該處所需物料之申請；

（五）簽署由上級批示之通知公函，以及由該處負責的案卷

進行程序及執行有關決定所需之文件。

七、授予環境監察處代處長崔永全在該處範疇下作出下列

行為的權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）批准有關人員在每天上午或下午必須工作的時間內臨

時離開工作崗位；

（四）批閱該處所需物料之申請；

（五）簽署由上級批示之通知公函，以及由該處負責的案卷

進行程序及執行有關決定所需之文件。

八、授予環境宣傳教育處處長阮燕蓮在該處範疇下作出下

列行為的權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）批准有關人員在每天上午或下午必須工作的時間內臨

時離開工作崗位；

（四）批閱該處所需物料之申請；

（五）簽署由上級批示之通知公函，以及由該處負責的案卷

進行程序及執行有關決定所需之文件。

九、授予行政財政處處長李少容在該處範疇下作出下列行

為的權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）批准有關人員在每天上午或下午必須工作的時間內臨

時離開工作崗位；

（四）批閱環境保護局所有附屬單位所需物料之申請；

3) Autorizar a ausência temporária do respectivo pessoal do 
seu posto de trabalho, nos períodos da manhã ou da tarde do 
horário diário de trabalho obrigatório;

4) Visar as requisições de material destinadas à própria divi-
são;

5) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores e 
os documentos necessários à instrução dos processos e à exe-
cução de decisões, assumidas pela própria divisão.

7. É delegada no chefe, substituto, da Divisão de Inspecção 
Ambiental, Choi Weng Chun, a competência para a prática dos 
seguintes actos referentes ao funcionamento da própria divi-
são:

1) Autorizar o gozo de férias e a justificação de faltas do res-
pectivo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Autorizar a ausência temporária do respectivo pessoal do 
seu posto de trabalho, nos períodos da manhã ou da tarde do 
horário diário de trabalho obrigatório;

4) Visar as requisições de material destinadas à própria divi-
são;

5) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores e 
os documentos necessários à instrução dos processos e à exe-
cução de decisões, assumidas pela própria divisão.

8. É delegada na chefe da Divisão de Sensibilização e Educa-
ção Ambiental, Un In Lin, a competência para a prática dos se-
guintes actos referentes ao funcionamento da própria divisão:

1) Autorizar o gozo de férias e a justificação de faltas do res-
pectivo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Autorizar a ausência temporária do respectivo pessoal do 
seu posto de trabalho, nos períodos da manhã ou da tarde do 
horário diário de trabalho obrigatório;

4) Visar as requisições de material destinadas à própria divi-
são;

5) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores e 
os documentos necessários à instrução dos processos e à exe-
cução de decisões, assumidas pela própria divisão.

9. É delegada na chefe da Divisão Administrativa e Finan-
ceira, Lei Sio Iong, a competência para a prática dos seguintes 
actos referentes ao funcionamento da própria divisão:

1) Autorizar o gozo de férias e a justificação de faltas do res-
pectivo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Autorizar a ausência temporária do respectivo pessoal do 
seu posto de trabalho, nos períodos da manhã ou da tarde do 
horário diário de trabalho obrigatório;

4) Visar as requisições de material destinadas às subunidades 
orgânicas da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental;
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（五）簽署由上級批示之通知公函，以及由該處負責的案卷

進行程序及執行有關決定所需之文件；

（六）簽署人員報到憑單；

（七）簽署及確認環境保護局人員的衛生護理證；

（八）確認與財產及服務的取得程序有關的票據是否符合

支付條件；

（九）批閱由環境保護局所作出之開支且在公共會計的規

範性規定範疇下應由授權實體批閱的證明文件。

十、授予組織資訊處處長馮文安在該處範疇下作出下列行

為的權限：

（一）批准有關人員享受年假及缺勤解釋；

（二）根據法律規定對有關人員更改及提前享受年假的申請

作出決定；

（三）批准有關人員在每天上午或下午必須工作的時間內臨

時離開工作崗位；

（四）批閱該處所需物料之申請；

（五）簽署由上級批示之通知公函，以及由該處負責的案卷

進行程序及執行有關決定所需之文件。

十一、轉授予副局長黃蔓葒從事關於監管環境規劃評估廳

而作出下列行為的權限：

（一）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（二）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉辦，不涉及費

用及負擔的會議、研討會、座談會、講座及其他同類活動；

（三）決定有權收取日津貼的工作人員到香港特別行政區及

內地公幹，但以收取一天日津貼為限；

（四）簽署上述附屬單位發給澳門特別行政區各公共及私人

實體之公函或其他任何形式的書面通知。

十二、轉授予代副局長葉擴林從事關於監管環境污染控制

廳及組織資訊處而作出下列行為的權限：

（一）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

5) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores e 
os documentos necessários à instrução dos processos e à exe-
cução de decisões, assumidas pela própria divisão;

6) Assinar as guias de apresentação de pessoal;

7) Assinar e autenticar os cartões de acesso a cuidados de 
saúde do pessoal da Direcção dos Serviços de Protecção Am-
biental;

8) Confirmar se as facturas relativas ao processo de aquisi-
ção de bens e serviços reúnem as condições de pagamento;

9) Visar os documentos comprovativos de despesas efectua-
das pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental que, 
no âmbito da norma reguladora da contabilidade pública, de-
viam ser visados pela entidade delegante.

10. É delegada no chefe da Divisão de Organização e Infor-
mática, Fong Man On, a competência para a prática dos se-
guintes actos referentes ao funcionamento da própria divisão:

1) Autorizar o gozo de férias e a justificação de faltas do res-
pectivo pessoal;

2) Decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado 
de férias do respectivo pessoal, nos termos legais;

3) Autorizar a ausência temporária do respectivo pessoal do 
seu posto de trabalho, nos períodos da manhã ou da tarde do 
horário diário de trabalho obrigatório;

4) Visar as requisições de material destinadas à própria divi-
são;

5) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores e 
os documentos necessários à instrução dos processos e à exe-
cução de decisões, assumidas pela própria divisão.

11. É subdelegada na subdirectora da Direcção dos Serviços 
de Protecção Ambiental, Vong Man Hung, a competência para 
a prática dos seguintes actos referentes à superintendência do 
Departamento de Planeamento e Avaliação Ambiental:

1) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido pelo pessoal por motivo de doença;

2) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau, desde que não impliquem despesas e encargos;

3) Determinar as deslocações em missão oficial de trabalha-
dores à Região Administrativa Especial de Hong Kong e ao 
Interior da China, de que resulte direito à percepção de ajudas 
de custo por um dia;

4) Assinar os ofícios ou comunicações escritas sob quaisquer 
formas que as subunidades acima referidas emitam a favor de 
entidades públicas ou privadas da RAEM.

12. É subdelegada no subdirector, substituto, da Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambiental, Ip Kuong Lam, a com-
petência para a prática dos seguintes actos referentes à super-
intendência do Departamento de Controlo da Poluição Am-
biental e da Divisão de Organização e Informática:

1) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido pelo pessoal por motivo de doença;
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（二）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉辦，不涉及費

用及負擔的會議、研討會、座談會、講座及其他同類活動；

（三）決定有權收取日津貼的工作人員到香港特別行政區及

內地公幹，但以收取一天日津貼為限；

（四）簽署上述附屬單位發給澳門特別行政區各公共及私人

實體之公函或其他任何形式的書面通知。

十三、有關簽署公文之授權及轉授權，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

外機關及實體的信件。

十四、本授予或轉授予的權限不妨礙收回權、監管權及廢止

權的行使。

十五、對行使本批示的授予及轉授予權限而作出的行為，得

提起必要訴願。

十六、自二零一四年十二月二十日起，由環境保護局副局長

黃蔓葒在本授權及轉授權範圍內所作的行為，予以追認。

十七、自二零一四年十二月二十日起，由環境保護局代副局

長葉擴林在本授權及轉授權範圍內所作的行為，予以追認。

十八、自二零一四年十二月二十日起，由環境規劃評估廳廳

長馮詠阡、環境宣傳教育合作廳廳長楊健思、環保基建管理中心

主任陳國浩、行政財政處處長李少容及組織資訊處處長馮文安

在本授權範圍內所作的行為，均予以追認。

十九、廢止二零一四年八月二十二日第008/DSPA/2014號批

示。

二十、在不妨礙第十六款至第十八款規定的情況下，本批示

自公佈日起產生效力。

（轉授權經運輸工務司司長於二零一五年五月二十一日批示確認）

二零一五年五月二十八日於環境保護局

代局長 韋海揚

（是項刊登費用為 $10,700.00）

2) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau, desde que não impliquem despesas e encargos;

3) Determinar as deslocações em missão oficial de trabalha-
dores à Região Administrativa Especial de Hong Kong e ao 
Interior da China, de que resulte direito à percepção de ajudas 
de custo por um dia;

4) Assinar os ofícios ou comunicações escritas sob quaisquer 
formas que as subunidades acima referidas emitam a favor de 
entidades públicas ou privadas da Região Administrativa Es-
pecial de Macau.

13. A delegação e subdelegação de assinatura não abrangem 
o expediente que deva ser endereçado aos Gabinetes do Che-
fe do Executivo e Secretários, à Assembleia Legislativa, aos 
Gabinetes do Presidente do Tribunal de Última Instância e do 
Procurador, ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comis-
sariado da Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários, aos 
Serviços de Alfândega, e aos Organismos ou Entidades Públi-
cos situados no exterior da Região Administrativa Especial de 
Macau.

14. A presente delegação ou subdelegação de competências é 
feita sem prejuízo dos poderes de avocação, de superintendên-
cia e de revogação.

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

16. São ratificados os actos praticados pela subdirectora da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Vong Man 
Hung, no âmbito das competências ora delegadas e subdelega-
das, desde 20 de Dezembro de 2014.

17. São ratificados os actos praticados pelo subdirector, subs-
tituto, da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Ip 
Kuong Lam, no âmbito das competências ora delegadas e sub-
delegadas, desde 20 de Dezembro de 2014.

18. São ratificados os actos praticados pela chefe do Depar-
tamento de Planeamento e Avaliação Ambiental, Fong Weng 
Chin, pela chefe do Departamento de Sensibilização, Edu-
cação e Cooperação Ambiental, Ieong Kin Si, pelo chefe do 
Centro de Gestão de Infra-estruturas Ambientais, Chan Kwok 
Ho, pela chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Lei Sio 
Iong e pelo chefe da Divisão de Organização e Informática, 
Fong Man On, no âmbito das competências ora delegadas, des-
de 20 de Dezembro de 2014.

19. É revogado o Despacho n.º 008/DSPA/2014, de 22 de 
Agosto de 2014.

20. Sem prejuízo do disposto nos n.os 16 a 18, o presente des-
pacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.

(Homologadas as subdelegações de competência, por despacho 

do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Pú-

blicas, de 21 de Maio de 2015).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 28 de 
Maio de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação $ 10 700,00)
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運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

運輸基建辦公室為填補技術員組別之第一職階一等技術

員一缺，現根據第14/20 09號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規定，

以審查文件及有限制方式，為運輸基建辦公室之編制外合同任用

的人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在澳門羅保博

士街1-3號國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室，並於本辦公室網

頁及行政公職局網頁內公佈。而遞交報考申請表之期限為十日，

自本公告在《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的第一個工作

日起計算。

二零一五年五月二十八日於運輸基建辦公室

辦公室代主任 何蔣祺

（是項刊登費用為 $1,087.00）

交 通 事 務 局

名 單

交通事務局為填補編制外合同人員高級技術員職程第一職

階一等高級技術員兩缺，以審查文件及有限制的方式進行普通

晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年四月八日第十四期

《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核成績如

下：

合格應考人： 分

1.º 劉雅康 ........................................................................ 84.44

2.º 王媛媛 ........................................................................ 82.17

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。

（經二零一五年五月十八日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年五月十四日於交通事務局

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Anúncio

Informa-se que se encontra afixado, no Gabinete para as 
Infra-estruturas de Transportes (GIT), sito na Rua do Dr. Pe-
dro José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, n.os 1-3, 26.º 
andar, Macau, e publicado na página electrónica do presente 
Gabinete e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, o aviso referente à abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico dos trabalhadores contratados além do quadro do GIT, 
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 apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 28 de 
Maio de 2015.

O Coordenador do Gabinete, substituto, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior dos trabalhadores contratados além do 
quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 8 
de Abril de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lau Nga Hong ................................................................84,44

2.º Wong Wun Wun ............................................................82,17

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da 
presente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da 
sua publicação. 

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

Transportes e Obras Públicas, de 18 de Maio de 2015). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 14 
de Maio de 2015. 
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典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（顧問高級技術員） 馮佩華

正選委員：司法警察局顧問高級技術員 趙瑩明

  交通事務局首席高級技術員 梁喜欣

交通事務局為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一職

階特級技術輔導員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通

晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年四月八日第十四期

《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核成績如

下：

合格應考人： 分

蔣玉華 ............................................................................. 83.50

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。

（經二零一五年五月十八日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年五月十四日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（首席高級技術員） 陳嘉俊

正選委員：交通事務局二等技術員 李德藍

  身份證明局特級技術輔導員 周小娟

交通事務局為填補編制外合同人員技術輔導員職程第一職

階一等技術輔導員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通

晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年四月八日第十四期

《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈應考人的評核成績如

下：

合格應考人： 分

曾健瑂 ............................................................................. 82.00

O Júri: 

Presidente: Fong Pui Wa, chefia funcional (técnica superior 
assessora) da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Trá-
fego.

Vogais efectivas: Chio Ieng Meng, técnica superior assessora 
da Polícia Judiciária; e

Leong Hei Ian, técnica superior principal da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego. 

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lu-
gar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico do trabalhador contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, cujo anún-
cio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 8 de Abril 
de 2015:

Candidato aprovado: valores

Cheong Iok Wa ....................................................................83,50

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

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

Transportes e Obras Públicas, de 18 de Maio de 2015). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 14 
de Maio de 2015. 

O Júri: 

Presidente: Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico 
superior principal) da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego. 

Vogais efectivas: Lei Tak Lam, técnica de 2.ª classe da Direc-
ção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego; e

Chao Sio Kun, adjunta-técnica especialista da Direcção dos 
Serviços de Identificação.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lu-
gar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico do trabalhador contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, cujo anún-
cio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 8 de Abril 
de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chang Kin Mei ....................................................................82,00
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按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向核准招考的實體提

起訴願。

（經二零一五年五月十八日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年五月十四日於交通事務局

典試委員會：

主席：交通事務局職務主管（首席高級技術員） 陳嘉俊

正選委員：法務局顧問文案 唐伯福

  交通事務局二等技術員 符珊珊

（是項刊登費用為 $4,048.00）

公 告

交通事務局為填補編制外合同人員以下空缺，經於二零一四

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《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第

二款的規定，知識考試成績名單已張貼於澳門馬交石炮台馬路

33號地下服務專區告示版，以及上載到本局網頁（http://w w w.

dsat.gov.mo）以供查閱：

第一職階二等技術員（統計範疇）一缺。

二零一五年五月二十七日於交通事務局

代局長 鄭岳威

（是項刊登費用為 $989.00）

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua 
publicação. 

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

Transportes e Obras Públicas, de 18 de Maio de 2015). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 14 
de Maio de 2015. 

O Júri: 

Presidente: Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico 
superior principal) da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego.

Vogais efectivos: Tong Pak Fok, letrado assessor da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça; e

Fu San San, técnica de 2.ª classe da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego. 

(Custo desta publicação $ 4 048,00)

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada no quadro de anúncios 
da área de atendimento, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 
r/c, Macau, e disponibilizada no sítio da internet (http://www.
dsat.gov.mo), desta Direcção de Serviços, para consulta, a lista 
classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento do seguinte lugar, em regime de contra-
to além do quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 
26 de Dezembro de 2014:

Um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de estatís-
tica.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 27 
de Maio de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Chiang Ngoc Vai.

(Custo desta publicação $ 989,00)
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