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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada no edifício dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito na Tra-
vessa do Paiva n.º 5, e carregada no sítio da internet dos SASG 
(http://www.sasg.gov.mo), a lista provisória do candidato ao 
concurso comum, de acesso, documental e condicionado, para 
o preenchimento, por provimento em contrato além do quadro, 
de um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo, dos 
SASG, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 8 
de Julho de 2015. 

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

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 10 de Agosto de 2015.

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 983,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada no edifício dos Ser-
viços de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito na Travessa 
do Paiva n.º 5, e carregada no sítio da internet dos SASG (http://
www.sasg.gov.mo), a lista provisória do candidato ao concurso 
comum, de acesso, documental e condicionado, para o provi-
mento de um lugar de técnico superior  assessor  principal,  1.º  
escalão,  da  carreira de técnico superior, área de informática, 
do quadro do pessoal dos SASG, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 28, II Série, de 15 de Julho de 2015.

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

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

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 852,00)

 Torna-se públ ico que, nos termos def inidos na Lei 
n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

政府總部輔助部門為填補以編制外合同任用的行政技術輔

助範疇技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員一缺，經二零

一五年七月八日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登通過審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的公告。現根

據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於擺華巷

五號政府總部輔助部門大樓，並上載到輔助部門網頁（ht t p://

www.sasg.gov.mo）。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單視為確定

名單。

二零一五年八月十日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $983.00）

政府總部輔助部門為填補人員編制資訊範疇高級技術員職

程第一職階首席顧問高級技術員壹缺，經二零一五年七月十五日

第二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過審查文件及

有限制方式進行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規

定公佈，投考人臨時名單張貼於擺華巷五號政府總部輔助部門

大樓，並上載到輔助部門網頁（http://www.sasg.gov.mo）。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單視為確定

名單。

二零一五年八月十二日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $852.00）

政府總部輔助部門為填補以編制外合同任用的行政技術輔

助範疇技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員兩缺，現根據

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有

限制方式，為政府總部輔助部門服務人員舉行普通晉級開考，開

考通告張貼於擺華巷五號政府總部輔助部門大樓，並上載到政

府總部輔助部門網頁（http://www.sasg.gov.mo）及行政公職局

網頁（http://www.safp.gov.mo）。報考期限為十天，自本公告刊

登《澳門特別行政區公報》之日緊接的首個工作日起計算。

二零一五年八月十二日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $989.00）

檢 察 長 辦 公 室

名 單

檢察長辦公室為填補編制外合同人員技術員職程第一職階

首席技術員三缺，經於二零一五年六月二十四日第二十五期《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 鍾瑋文 ........................................................................ 81.83

2.º 孫燕茹 ........................................................................ 81.39

3.º 龎凱傑 ........................................................................ 81.11

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八月六日批示認可）

二零一五年八月五日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室司法輔助廳代廳長 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 林松傑（法務局首席技術

  員）

(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixado, 
no edifício dos Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), 
sito na Travessa do Paiva, n.º 5, e carregado nos sítios da internet 
dos SASG (http://www.sasg.gov.mo) e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), o 
aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, docu-
mental e condicionado aos agentes dos SASG, para o preenchimen-
to de dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo, 
por provimento em contrato além do quadro dos SASG, 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.

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

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 989,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três lu-
gares 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 25, II Série, 
de 24 de Junho de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chong Wai Man .............................................................81,83

2.º Sun In U..........................................................................81,39

3.º Pong Hoi Kit ..................................................................81,11

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), 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 6 de 

Agosto de 2015).

Gabinete do Procurador, aos 5 de Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente: Ieong Chon Kit, chefe do Departamento de 
Apoio Judiciário, substituto, do GP.

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

Lam Chung Kit, pessoal designado pelos SAFP (técnico 
principal da DSAJ).
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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

特級技術員一缺，經二零一五年七月一日第二十六期《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

李揚 ................................................................................. 81.94

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，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八月七日批示認可）

二零一五年八月七日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室人事財政廳廳長 李凱旋

正選委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

候補委員：行政公職局指定人員 吳美君（行政公職局首席

特級技術員）

（是項刊登費用為 $2,584.00）

公 告

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，經二零一五年七月十五日第二十八期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進行普

通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，投考人臨時名單

已張貼在檢察長辦公室人事財政廳內以供查閱。

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。

二零一五年八月十二日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $989.00）

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico especialista, 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 26, II Série, 
de 1 de Julho de 2015:

Candidato aprovado:  valores

Lei Ieong ...............................................................................81,94

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 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 Procurador, de 7 de 

Agosto de 2015).

Gabinete do Procurador, aos 7 de Agosto de 2015.

O Júri:

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

Vogal efectivo: Lai Soi Lan, chefe da Divisão de Gestão Pessoal 
do DGPF do GP.

Vogal suplente: Ung Mei Kuan, pessoal designado pelos 
SAFP (técnica especialista principal dos SAFP).

(Custo desta publicação $ 2 584,00)

Anúncio

Tendo em conta que o anúncio de abertura do concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
contratados além do quadro do Gabinete do Procurador, para 
o preenchimento de dois lugares de técnico principal, 1.º esca-
lão, da carreira de técnico, se encontra no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 
15 de Julho de 2015, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», informa-se que a respectiva lista provisória dos can-
didatos admitidos se encontra afixada, e pode ser consultada 
no Departamento de Gestão Pessoal e Financeira do Gabinete 
do Procurador.

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

Gabinete do Procurador, aos 12 de Agosto de 2015.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 989,00)
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新 聞 局

公 告

按照行政長官二零一五年八月十日的批示，並根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，通過審查文件及

有限制方式進行晉級普通開考，以填補新聞局編制外合同任用

的技術員職程第一職階一等技術員一缺。

上述開考通告已張貼在南灣大馬路762-804號中華廣場15樓

新聞局大堂，並於新聞局網頁及行政公職局網頁內公佈。

報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊

接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年八月十三日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $1,126.00）

行 政 公 職 局

名 單

行政公職局為填補人員編制內翻譯員職程第一職階顧問翻

譯員兩缺，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六月三日第二十二期《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

1.º 陳倩霞 ........................................................................ 81.81

2.º Monteiro da Costa, Jovito Alberto ........................ 81.25

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。

（經二零一五年八月七日行政法務司司長的批示確認）

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Anúncio

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Exe-
cutivo, de 10 de Agosto de 2015, 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», se acha aberto o 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º es-
calão, da carreira de técnico do pessoal provido em regime 
de contrato além do quadro do Gabinete de Comunicação 
Social.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito na Ave-
nida da Praia Grande, n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º  
andar, e publicado na página electrónica deste Gabinete e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.

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

Gabinete de Comunicação Social, aos 13 de Agosto de 2015.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, da carreira 
de intérprete-tradutor do quadro do 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 22, II Série, de 3 de Junho 
de 2015:

Candidatos aprovados: classificação

1.º Chan, Sin Ha .............................................................. 81,81

2.º Monteiro da Costa, Jovito Alberto ......................... 81,25

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 da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 7 de Agosto de 2015).
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二零一五年七月二十九日於行政公職局

典試委員會：

主席：Casimiro de Jesus Pinto

委員：謝文娟

 黃桂英

（是項刊登費用為 $1,468.00）

公 告

為填補行政公職局編制外合同任用的技術員職程第一職階

特級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》

及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關開考

通告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。

二零一五年八月五日於行政公職局

代局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,018.00）

法 務 局

名 單

法務局為填補編制外合同人員技術輔導員職程公眾接待範

疇第一職階特級技術輔導員兩缺，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七月八日第

二十七期《澳門特別行政區公報》第二組內。准考人成績名單如

下：

合格准考人： 分

1.º 馮廣燕 ........................................................................ 83.11

2.º 呂巧文 ........................................................................ 81.83

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 29 de Julho de 2015.

O Júri:

Presidente: Casimiro de Jesus Pinto.

Vogais: Che Man Kun; e

Vong Kuai Ieng.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Anúncio

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.° 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 espe-
cialista, 1.º escalão, da carreira de técnico, 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 presente anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 5 de Agosto de 2015.

O Director, substituto, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, documen-
tal, de acesso, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, área de aten-
dimento público, da carreira de adjunto-técnico dos trabalha-
dores contratados além do quadro da Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça (DSAJ), cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis trativa Es-
pecial de Macau n.º 27, II Série, de 8 de Julho de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Fong Kuong In ...............................................................83,11 

2.º Loi Hao Man ..................................................................81,83
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根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公布之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政法務司司長於二零一五年八月七日的批示確認）

二零一五年七月三十日於法務局

典試委員會：

代主席：法務局首席顧問高級技術員 葉錦雯

正選委員：教育暨青年局特級技術輔導員 鄺穎詩

候補委員：法務局特級技術輔導員 黃詠妍

法務局為填補編制外合同人員技術輔導員職程公眾接待範

疇第一職階一等技術輔導員兩缺，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七月八日第

二十七期《澳門特別行政區公報》第二組內。准考人成績名單如

下：

合格准考人： 分

1.º 關曼莉 .................................................................. 81.17 a）

2.º 劉家雯 .................................................................. 81.17

a）因職級、職程的年資較長。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公布之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政法務司司長於二零一五年八月七日的批示確認）

二零一五年七月三十日於法務局

典試委員會：

代主席：法務局首席顧問高級技術員 葉錦雯

正選委員：教育暨青年局二等技術員 周啟婷

候補委員：法務局特級技術輔導員 黃詠妍

法務局為填補散位合同人員行政技術助理員職程行政輔助

範疇第一職階首席行政技術助理員一缺，以審查文件及有限制的

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

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

Administração e Justiça, de 7 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 30 de Ju-
lho de 2015.

O Júri:

Presidente, substituta: Ip Kam Man, técnica superior asses-
sora principal da DSAJ.

Vogal efectiva: Kuong Weng Si, adjunto-técnico especialista 
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Vogal suplente: Wong Weng In, adjunto-técnica especialista 
da DSAJ. 

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, documen-
tal, de acesso, condicionado, para o preenchimento de dois 
lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
atendimento público, da carreira de adjunto-técnico dos traba-
lhadores contratados além do quadro da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça (DSAJ), cujo anúncio do aviso de aber-
tura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 27, II Série, de 8 de Julho de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Kuan Man Lei ........................................................... 81,17 a)

2.º Lao da Silva, Carmen Ka Man ............................... 81,17

a) Maior antiguidade na categoria e na carreira

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

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

Administração e Justiça, de 7 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 30 de Ju-
lho de 2015.

O Júri:

Presidente, substituta: Ip Kam Man, técnica superior asses-
sora principal da DSAJ.

Vogal efectiva: Chao Kai Teng, técnica de 2.ª classe da Direc-
ção dos Serviços de Educação e Juventude.

Vogal suplente: Wong Weng In, adjunto-técnica especialista 
da DSAJ.

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, área de 
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方式進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年七月八

日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組內。准考人評核名

單如下：

合格准考人： 分

盧莎莎 ............................................................................. 81.89

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公布之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政法務司司長於二零一五年八月七日的批示確認）

二零一五年七月三十日於法務局

典試委員會

主席：法律及司法培訓中心副主任 鄭渭茵

正選委員：法務局處長 鄺婉瑩

  社會工作局顧問高級技術員 龍偉雄

法務局為填補編制外合同人員行政技術助理員職程行政輔

助範疇第一職階首席行政技術助理員一缺，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七

月八日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組內。准考人評

核名單如下：

合格准考人： 分

羅寶儀 ............................................................................. 82.67

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公布之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政法務司司長於二零一五年八月七日的批示確認）

二零一五年七月三十日於法務局

典試委員會：

主席：法律及司法培訓中心副主任 鄭渭茵

正選委員：法務局處長 鄺婉瑩

 澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳凱琳

（是項刊登費用為 $5,034.00）

apoio administrativo, da carreira de assistente técnico admi-
nistrativo dos trabalhadores contratados por assalariamento 
da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, 
de 8 de Julho de 2015:

Candidato aprovado:  valores

Zélia Maria de Sousa Rodrigues  ....................................81,89

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

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

Administração e Justiça, de 7 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 30 de Ju-
lho de 2015.

O Júri:

Presidente: Cheng Wai Yan Tina, subdirectora do Centro de 
Formação Jurídica e Judiciária.

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

Long Wai Hung, técnico superior assessor do Instituto de 
Acção Social. 

Classificativa do candidato ao concurso comum, documen-
tal, de acesso, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, 
área de apoio administrativo, da carreira de assistente técnico 
administrativo dos trabalhadores contratados além do quadro 
da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, 
de 8 de Julho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lo Pou Yi  ............................................................................82,67

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

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

Administração e Justiça, de 7 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 30 de Ju-
lho de 2015.

O Júri:

Presidente: Cheng Wai Yan Tina, subdirectora do Centro de 
Formação Jurídica e Judiciária.

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

Chan Hoi Lam, técnica superior assessora da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

(Custo desta publicação $ 5 034,00)
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身 份 證 明 局

公 告

為填補經由身份證明局以編制外合同任用的技術員職程第

一職階特級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職

程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，

有關開考通告已張貼在澳門南灣大馬路762-804號中華廣場二十

字樓身份證明局之行政暨財政處，並於本局網頁及行政公職局

網頁內公布。報考申請應自緊接本公告於《澳門特別行政區公

報》公佈之日的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年八月十二日於身份證明局

代局長 羅翩卿

（是項刊登費用為 $1,018.00）

印 務 局

名 單

印務局為填補編制內技術輔助人員組別第一職階首席特級

技術輔導員兩缺，以審查文件方式進行普通限制式晉級開考，其

開考公告已刊登於二零一五年六月三日第二十二期《澳門特別行

政區公報》第二組內。准考人成績名單如下：

合格應考人： 分

1.º 關淑玲 ........................................................................ 87.50

2.º 李潔凝 ........................................................................ 85.19

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。

（行政法務司司長於二零一五年八月十日批示認可）

二零一五年八月十二日於印務局

典試委員會：

主席：印務局處長 Eusébio Francisco Rodrigues Mendes

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Identifica-
ção (DSI), sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edi-
fício China Plaza, 20.º andar, e publicados na internet da DSI e 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores da DSI, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços publicos) e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de um lugar de técnico especialista, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, provido em regime de contrato 
além do quadro do pessoal da DSI, 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 Identificação, aos 12 de Agosto de 
2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Lo Pin Heng.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

IMPRENSA OFICIAL

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois 
lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico, do grupo de pessoal técnico de 
apoio do quadro do pessoal da Imprensa Oficial, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial n.º 22, II Série, de 3 de 
Junho de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Kuan Sok Leng ..............................................................87,50

2.º Lei Kit Ieng ....................................................................85,19

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

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

Administração e Justiça, de 10 de Agosto de 2015).

Imprensa Oficial, aos 12 de Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente: Eusébio Francisco Rodrigues Mendes, chefe de 
divisão da Imprensa Oficial.
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委員：印務局處長 羅小敏

 社會工作局一等技術員 譚婉玲

法 律 改 革 及 國 際 法 事 務 局

公 告

法律改革及國際法事務局以審查文件及有限制方式，為一名

編制外合同人員進行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，已於二零一五年七月二十九日第三十期

《澳門特別行政區公報》第二組內公佈，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。

二零一五年八月十三日於法律改革及國際法事務局

代局長 曹錦俊

（是項刊登費用為 $1,155.00）

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，經二零一五年七月八日第

二十七期第二組《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。

Vogais: Lo Sio Man, chefe de divisão da Imprensa Oficial; e

Tam Un Leng, técnico de 1.ª classe do Instituto de Acção Social.

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, documental, condicionado, para um trabalhador 
contratado além do quadro na categoria de adjunto-técnico 
especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico da 
DSRJDI, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 30, II Série, de 29 de Julho 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 13 de Agosto de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Kam Chon.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

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 27, II Série, 
de 8 de Julho de 2015.
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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。

二零一五年七月二十九日於民政總署

管理委員會主席 黃有力

為填補民政總署以編制外合同任用的下列空缺，經二零一五

年七月十五日第二十八期第二組《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。

第一職階首席特級行政技術助理員一缺；

第一職階特級行政技術助理員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該等名單視作

確定名單。

二零一五年八月四日於民政總署

管理委員會主席 黃有力

（是項刊登費用為 $2,114.00）

黑沙環重型停車場旁興建新休憩區工程

公開招標競投

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：勞動節大馬路。

3. 承攬工程目的：黑沙環重型停車場旁興建新休憩區工

程。

4. 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。

5. 承攬類型：以系列價金承攬。

6. 臨時擔保：澳門幣貳拾萬元正（$200,000.00），以現金存

款或以法定銀行擔保或保險擔保提供。

7. 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%，作為已

提供之確定擔保之追加）。

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 29 de 
Julho de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

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 encontram afixadas, 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, as listas provisórias dos candi-
datos admitidos aos concursos comuns, documentais, de aces-
so, condicionados, para o preenchimento dos seguintes lugares, 
providos em regime de contrato além do quadro do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais, abertos por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 28, II Série, de 15 de Julho de 2015:

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

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

As presentes listas são consideradas definitivas, ao abrigo do 
n.º 5 do artigo 18.º do mesmo regulamento administrativo.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 4 de 
Agosto de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 2 114,00)

Concurso público para a construção de um novo espaço de 

lazer junto ao silo dos veículos pesados da Areia Preta

1. Modalidade do concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: Avenida 1.º de Maio.

3. Objecto da empreitada: construção de um novo espaço de 
lazer junto ao silo dos veículos pesados da Areia Preta.

4. 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.

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

6. Caução provisória: duzentas mil patacas ($ 200 000,00), a 
prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou 
seguro-caução aprovado nos termos legais.

7. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos 
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do con-
trato, em reforço da caução definitiva a prestar).
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8. 底價：不設底價。

9. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

10. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，民政總署

大樓，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一五年九月十四日下午五時正（標書

須以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製）。

11. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓，民政總署培

訓中心禮堂。

日期及時間：二零一五年九月十五日上午十時正。

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。

12. 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，可於本通

告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路

南通商業大廈十七字樓民政總署道路渠務部查閱。

有興趣者亦可於二零一五年九月七日下午五時前，向有關部

門取得招標案卷副本，每份為澳門幣陸佰元正（$600.00）（按照

第74/99/M號法令第五十二條第三款的規定）。

13. 工期：此工程之工期不得超過120天。

14. 標書評核標準及其所佔之比重：

——工程總造價及各項單價——65%

——合理工期——10%

——施工計劃：

i. 工序的仔細度和建議——3%

ii. 工序之連貫關係——1%

iii. 施工計劃期的適用性及可行性——1%

——對類似工程之經驗——5%

——材料質量——10%

——安全計劃——5%

8. Preço base: não há.

9. Condições de admissão: inscrição na Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes, na modalidade de 
execução de obras.

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

Local: Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM, sito na 
Av. de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edif. Sede do IACM;

Dia e hora limite para a entrega das propostas: dia 14 de Se-
tembro de 2015, às 17,00 horas (a proposta deve ser redigida 
numa das línguas oficiais da RAEM).

11. Local, dia e hora do acto público:

Local: Centro de Formação do IACM, sito na Avenida da 
Praia Grande n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, Macau;

Dia e hora: 15 de Setembro de 2015, pelas 10,00 horas.

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 se-
rem esclarecidas as eventuais dúvidas relativas aos documentos 
apresentados no concurso.

12. 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 
nos Serviços de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, sitos na Av. da 
Praia Grande, Edifício Comercial Nam Tung, 17.º andar, Ma-
cau, 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 7 de Setembro de 2015, cópias do processo do con-
curso ao preço de $ 600,00 (seiscentas patacas) por exemplar, 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

13. Prazo de execução da obra: o prazo de execução não po-
derá ser superior a 120 dias.

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

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários: 
65%;

— Prazo de execução razoável: 10%;

— Plano de trabalhos:

i. O nível descritivo das actividades elementares: 3%;

ii. A interdependência das actividades elementares: 1%;

iii. A adequabilidade e viabilidade dos prazos de execução: 1%.

— Experiência em obras semelhantes: 5%;

— Qualidade do material: 10%;

— Plano de segurança: 5%.
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15. 附加的說明文件：由二零一五年九月七日至截標日止，投

標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十七字樓民政總署道

路渠務部，以了解有否附加之說明文件。

二零一五年八月十一日於民政總署

管理委員會副主席 羅永德

（是項刊登費用為 $3,608.00）

三十日告示

茲公佈，梁,頌源申請其已故父親梁,培德之死亡津貼、喪葬

津貼及其他金錢補償。他曾為本署園林綠化部綠化處第七職階

重型車輛司機，如有人士認為具權利領取該項補償，應由本告示

在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向民政總署

申請應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人

之要求將被接納。

二零一五年八月十日於民政總署

管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $852.00）

退 休 基 金 會

公 告

退休基金會為填補以編制外合同任用技術輔導員職程的第

一職階首席技術輔導員二缺，經於二零一五年七月二十九日第

三十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制

方式進行晉級普通開考之公告。根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，准考

人臨時名單已張貼在新口岸宋玉生廣場181至187號，光輝商業

中心二十樓退休基金會行政及財政處。

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer nos Serviços de Sanea-
mento, Vias e Manutenção Urbana do Instituto para os Assun-
tos Cívicos e Municipais, sitos na Av. da Praia Grande, Edifício 
Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau, a partir do dia 7 de 
Setembro de 2015 até à data limite para entrega das propostas, 
para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicio-
nais.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 11 de 
Agosto de 2015.

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

(Custo desta publicação $ 3 608,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Leong, Chong Un requerido os 
subsídios por morte, de funeral e outras compensações pecu-
niárias, por falecimento do seu pai, Leong, Pui Tak, motorista 
de pesados, 7.º escalão, da Divisão de Espaços Verdes Urbanos 
dos Serviços de Zonas Verdes e Jardins, devem todos os que 
se julgam com direito à percepção das mesmas compensações, 
dirigir-se a este Instituto, no prazo de trinta dias, a contar da 
data da publicação do presente édito no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, a fim de deduzirem 
os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, será resol-
vida a pretensão do requerente, findo que seja esse prazo.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 10 de 
Agosto de 2015.

A Administradora do Conselho de Administração, Isabel 
Jorge.

(Custo desta publicação $ 852,00)

FUNDO DE PENSÕES

Anúncio

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», se encontra afixada, na Divisão Administrativa e 
Financeira do Fundo de Pensões, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 181-187, Centro Comercial Brilhantismo, 
20.º andar, Macau, a lista provisória dos candidatos ao con-
curso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime de 
contrato além do quadro do Fundo de Pensões, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 29 
de Julho de 2015.
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根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一五年八月十三日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $1,057.00）

三十日告示

茲公佈，旅遊學院已故第六職階旅業及酒店業學校輔導員

吳宗岳之遺孀梁曉碧及女兒吳柏彤現向本退休基金會申請遺屬

撫卹金；如有人士認為具權利領取該項撫卹金，應自本告示刊登

於《澳門特別行政區公報》之日起計三十日內，向本會申請應有

之權益。如於上述期間內未接獲任何異議，則現申請人之要求將

被接納。

二零一五年八月十二日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $754.00）

財 政 局

名 單

財政局為填補以編制外合同任用的督察職程第一職階一等

督察兩缺，經二零一五年六月十日第二十三期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考

的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 林穎濠 ........................................................................ 79.00

2.º 連燕芳 ........................................................................ 78.69

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。

（經二零一五年八月七日經濟財政司司長批示確認）

二零一五年七月三十一日於財政局

典試委員會：

代主席：首席特級督察 戴健琴

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

Fundo de Pensões, aos 13 de Agosto de 2015.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Leong Hio Pek e Ung Pak Tong, 
viúva e filha de Alberto Ung, falecido, que foi monitor da Es-
cola de Turismo e Indústria Hoteleira, 6.º escalão, do Instituto 
de Formação Turística, requerido a pensão de sobrevivência 
deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com di-
reito à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de 
Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publica-
ção do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de 
deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação 
será resolvida a pretensão das requerentes, findo que seja esse 
prazo. 

Fundo de Pensões, aos 12 de Agosto de 2015.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 754,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de inspector de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de inspec-
tor, providos em regime de contrato além do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 23, II Série, de 10 de Junho de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lam Weng Hou..............................................................79,00

2.º Lin In Fong .....................................................................78,69

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

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

Economia e Finanças, de 7 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 31 de Julho de 2015.

O Júri:

Presidente, substituta: Tai Kin Kam, inspectora especialista 
principal.
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委員：交通事務局二等技術員 鄺振濠

委員（候補）：顧問高級技術員 陳詠坤

（是項刊登費用為 $1,361.00）

公 告

為填補經由財政局以編制外合同任用的技術員職程第一職

階特級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以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。

二零一五年八月十二日於財政局

局長 容光亮

為填補經由財政局以編制外合同任用的督察職程第一職階

首席督察一缺，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。

二零一五年八月十三日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,977.00）

Vogal: Kuong Chan Hou, técnico de 2.ª classe da DSAT.

Vogal suplente: Chan Weng Kuan, técnico superior assessor. 

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

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 
de 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 
serv iços públ icos) e no Regulamento Administrat ivo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o pre-
enchimento de um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, com 
dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 12 de Agosto de 
2015.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

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 
de 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 pre-
enchimento de um lugar de inspector principal, 1.º escalão, da 
carreira de inspector, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, com 
dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

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

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 977,00)
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為填補財政局為人員編制以下職位，經二零一五年七月十五

日第二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及

限制性的普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，

投考人臨時名單已張貼於南灣大馬路575、579及585號財政局大

樓14字樓行政暨財政處以供查閱。

技術員職程第一職階一等技術員六缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，有關名單被視

為確定名單。

二零一五年八月十二日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $852.00）

勞 工 事 務 局

名 單

勞工事務局通過以審查文件方式，為以編制外合同制度任用

的人員進行填補技術員職程第一職階首席技術員兩缺的限制性

晉級普通開考已於二零一五年六月二十四日在《澳門特別行政區

公報》第二十五期第二組內公佈，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 杜冠棠 ........................................................................ 81.44

2.º 李婉思 ........................................................................ 80.00

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。

（經二零一五年八月五日經濟財政司司長批示認可）

二零一五年七月三十日於勞工事務局

典試委員會：

主席：一等高級技術員 何禮堯

委員：首席顧問高級技術員 辛志元

 顧問高級技術員 林艷琼

（是項刊登費用為 $1,292.00）

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças» 14.º andar, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, condicionado, documental, para o 
preenchimento dos seguintes lugares do quadro do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 28, II Série, de 15 de Julho de 2015:

Seis lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico.

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

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 12 de Agosto de 
2015.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 852,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Listas

Faz-se público, 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 dois lugares de técnico principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, do pessoal provido em regime 
de contrato além do quadro, da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 25, II Série, de 24 de Junho de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Tou Kun Tong ................................................................81,44

2.º Lei Un Si .........................................................................80,00

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

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Economia e Finanças, de 5 de Agosto de 2015).

 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 30 de 
Julho de 2015.

O Júri:

Presidente: Ho Lai Io, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais: San Chi Iun, técnico superior assessor principal; e

Lam Im Keng, técnica superior assessora.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)
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Torna-se público, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, a lista 
classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de cinco lu-
gares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior para o pessoal contratado além do quadro da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anún-
cio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 24 de Junho 
de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Kai Lon ................................................................81,83

2.º Lei Weng Tong ...............................................................81,67

3.º Ng Nga Tat ......................................................................80,72

4.º Tam Ching Pong ............................................................80,28

5.º Iek Wai Chi ....................................................................80,00

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

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

Economia e Finanças, de 10 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 5 de 
Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente: Sou Man Cheng, técnica superior principal.

Vogais: Cheng Weng, técnico superior principal; e

Lei Kam Wun, técnico superior assessor principal.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de inspector assessor, 1.º escalão, do quadro do pes-
soal da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 10 de Junho de 
2015:

Candidato aprovado: valores

Chao Wo Kan ...................................................................... 93,13

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.

勞工事務局通過以審查文件方式，為編制外合同人員進行高

級技術員職程第一職階首席高級技術員五缺的限制性晉級普通

開考公告已於二零一五年六月二十四日《澳門特別行政區公報》

第二十五期第二組內公佈，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 黃啟麟 ........................................................................ 81.83

2.º 李穎彤 ........................................................................ 81.67

3.º 吳雅達 ........................................................................ 80.72

4.º 談展邦 ........................................................................ 80.28

5.º 易慧姿 ........................................................................ 80.00

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。

（經二零一五年八月十日經濟財政司司長批示認可）

二零一五年八月五日於勞工事務局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 蘇文靜

委員：首席高級技術員 程頴

 首席顧問高級技術員（行政公職局） 李錦垣

（是項刊登費用為 $1,429.00）

博 彩 監 察 協 調 局

名 單

博彩監察協調局為填補人員編制第一職階顧問督察一缺，

經於二零一五年六月十日第二十三期《澳門特別行政區公報》第

二組公佈以文件審閱、有限制的方式進行普通晉升開考的招考

公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

周和根 ............................................................................. 93.13

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內提起訴願。
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（經二零一五年八月六日經濟財政司司長的批示確認）

二零一五年七月三十日於博彩監察協調局

典試委員會：

代主席：首席高級技術員 伍安璐

正選委員：民政總署一等高級技術員 郭美惠

候補委員：科長 Julieta Xavier de Sousa

（是項刊登費用為 $1,390.00）

人 力 資 源 辦 公 室

名 單

人力資源辦公室通過以審查文件方式，為以編制外合同制

度任用的人員進行填補高級技術員職程第一職階首席顧問高

級技術員一缺的限制性晉級普通開考公告已於二零一五年六月

二十四日在《澳門特別行政區公報》第二十五期第二組內公佈，

現根據八月八日第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第五款規定，公佈最後成績名

單：

合格應考人： 分

李寶清 ............................................................................. 86.83

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。

（經二零一五年八月六日經濟財政司司長批示認可）

二零一五年八月十二日於人力資源辦公室

典試委員會：

主席：人力資源辦公室副主任 陳元童

候補委員：統計暨普查局首席顧問高級技術員 楊雁兒

  行政公職局首席顧問高級技術員 朱耀安

（是項刊登費用為 $1,537.00）

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

Economia e Finanças, de 6 de Agosto de 2015).

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 30 de 
Julho de 2015.

O Júri:

Presidente, substituto: Ng On Lou, técnico superior principal 
da DICJ.

Vogal efectivo: Kuok Mei Wai, técnico superior de 1.ª classe 
do IACM. 

Vogal suplente: Julieta Xavier de Sousa, chefe de secção da 
DICJ.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Lista

Faz-se pública que, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», estipulado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, a 
lista classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior do pessoal provido em regime de contrato 
além do quadro do Gabinete para os Recursos Humanos, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 25 II Série, de 24 
de Junho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lei Pou Cheng .....................................................................86,83

Nos termos do artigo 28.º do supracitado regulamento ad-
ministrativo, 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 6 de Agosto de 2015).

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

O Júri:

Presidente: Chan Un Tong, coordenador-adjunto do Gabinete 
para os Recursos Humanos.

Vogais suplentes: João Carlos Yeong, técnico superior asses-
sor principal da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos; e 

Chu Yiu On, técnico superior assessor principal da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)
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公 告

為填補經由人力資源辦公室以編制外合同任用的技術輔導

員職程第一職階首席技術輔導員一缺，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澳門羅理基博士大馬路

614A-640號龍成大廈九樓本辦公室告示板，並於本辦公室網頁

及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政

區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一五年八月十三日於人力資源辦公室  

主任 盧瑞冰

（是項刊登費用為 $920.00）

金 融 情 報 辦 公 室

名 單

金融情報辦公室為填補編制外合同人員高級技術員職程第

一職階首席高級技術員一缺，以審查文件及有限制的方式進行

普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年六月十七日第

二十四期《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

黃文華 ............................................................................. 81.11

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經二零一五年八月五日經濟財政司司長的批示確認）

二零一五年七月二十四日於金融情報辦公室

典試委員會：

主席：金融情報辦公室主任 伍文湘

正選委員：金融情報辦公室首席顧問高級技術員 王瑤琨

  民政總署顧問高級技術員 韋浩風

（是項刊登費用為 $1,224.00）

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, 
no Gabinete para os Recursos Humanos (GRH), sito na Av. 
do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, Edif. Long Cheng, 
9.º andar, e publicado nas páginas electrónicas do GRH 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 GRH, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de 
contrato além do quadro do pessoal do GRH, com o prazo de 
dez dias para a apresentação de candidaturas, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 13 de Agosto de 
2015. 

A Coordenadora do Gabinete, Lou Soi Peng. 

(Custo desta publicação $ 920,00)

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técni-
co superior dos trabalhadores contratados além do quadro do 
Gabinete de Informação Financeira, cujo anúncio do aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 17 de Junho de 
2015: 

Candidato aprovado: valores

Wong Man Va .......................................................................81,11

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, 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 a 

Economia e Finanças, de 5 de Agosto de 2015).

Gabinete de Informação Financeira, aos 24 de Julho de 
2015.

O Júri:

Presidente: Ng Man Seong, coordenadora do GIF.

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

Vitor da Rocha Vai, técnico superior assessor do IACM.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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司 法 警 察 局

公 告

司法警察局通過考核方式進行普通對外入職開考，以散位

合同制度填補勤雜人員職程之第一職階勤雜人員（雜役範疇）

兩缺，有關開考通告刊登於二零一五年二月十一日第六期第二

組《澳門特別行政區公報》。現根據第23/2011號行政法規第

二十七條第二款的規定，公佈知識考試（筆試）合格並獲准進入

專業面試的准考人名單，該名單已張貼於澳門友誼大馬路823號

司法警察局大樓地下行政輔助中心（長崎街23號入口），投考人

亦可透過設置於本局大樓及路氹分局地下的“資訊亭”查閱，或

可瀏覽本局網站：www.pj.gov.mo。

二零一五年八月十三日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $950.00）

澳 門 監 獄

公 告

為填補澳門監獄編制外合同任用的技術員職程第一職階首

席特級技術員一缺，經二零一五年七月十五日第二十八期第二組

《澳門特別行政區公報》刊登以審查文件方式進行普通限制性

晉級開考之公告。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路環竹灣馬路聖方

濟各街澳門監獄行政樓地下告示板，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該臨時名單被

視為確定名單。

二零一五年八月七日於澳門監獄

典試委員會：

主席：澳門監獄組織及資訊處處長 曾文威                                 

正選委員：澳門監獄二等高級技術員 梁天明                               

  民政總署一等獸醫 林綺華

（是項刊登費用為 $1,194.00）

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no 
rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, 
n.º 23), podendo ser ainda consultada nos quiosques de infor-
mações instalados no rés-do-chão do mesmo Edifício e no da 
Delegação de COTAI, bem como no website desta Polícia: 
www.pj.gov.mo, a lista dos candidatos aprovados na prova de 
conhecimentos (prova escrita) e admitidos à entrevista profis-
sional do concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de dois lugares de auxiliar, 
1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de servente, em regime 
de contrato de assalariamento da Polícia Judiciária, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2015.

Polícia Judiciária, aos 13 de Agosto de 2015.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 950,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da, no quadro de anúncio do rés-do-chão do Edifício Adminis-
trativo do Estabelecimento Prisional de Macau, sito na Rua de 
S. Francisco Xavier, s/n, Coloane, Macau, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado aos trabalhadores do Estabelecimento Prisional de 
Macau, para o preenchimento de um lugar de técnico especia-
lista principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido em 
regime de contrato além do quadro do pessoal do EPM, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial Macau n.º 28, II Série, de 15 de Julho de 2015. 

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

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 7 de Agosto de 
2015.

O Júri:

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

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

Lam I Wa, médica veterinária de 1.ª classe do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)  
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為填補澳門監獄以下職位空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行普通限制性

晉級開考：

以編制內任用的高級技術員職程第一職階顧問高級技術員

一缺；

以編制外合同任用的技術員職程第一職階特級技術員一

缺；

以編制外合同任用的技術員職程第一職階首席技術員三

缺。

有關開考通告正張貼在澳門路環竹灣馬路聖方濟各街澳門

監獄行政樓地下告示板，並於本監獄網頁內公佈，報考應自有關

公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個工作日起計十天內

作出。

二零一五年八月十日於澳門監獄

獄長 李錦昌

（是項刊登費用為 $1,155.00）

澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校

公 告

根據現行《澳門保安部隊高等學校規章》第一百一十一條

之規定，第十六屆消防官培訓課程准考人名單於二零一五年八月

十九日起張貼位於路環石街之澳門保安部隊高等學校大堂以及

澳門兵營斜巷之澳門保安部隊事務局大堂內，以供知悉。同時亦

可瀏覽保安部隊網頁，網址為http://www.fsm.gov.mo。期後，各

甄選階段之准考人名單亦將於上述地點及網頁公佈。

二零一五年八月十一日於澳門保安部隊高等學校

代校長 張玉坤副警務總監

（是項刊登費用為 $989.00）

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 acham abertos os seguintes concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados, para o preen-
chimento dos lugares do Estabelecimento Prisional de Macau 
seguintes: 

Uma vaga de técnico superior assessor, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, do quadro de pessoal;

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

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

Os avisos respeitantes aos referidos concursos encontram-se 
afixados no quadro de anúncios do rés-do-chão do Edifício 
Administrativo do Estabelecimento Prisional de Macau, sito 
na Rua de S. Francisco s/n, Coloane, Macau, e publicados no 
website do EPM. 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 RAEM.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 10 de Agosto de 
2015.

O Director, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

ESCOLA SUPERIOR DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

DE MACAU

Anúncio

Nos termos do artigo 111.º do Regulamento da Escola Su-
perior das Forças de Segurança de Macau, vigente, a lista dos 
candidatos do concurso de admissão ao 16.º Curso de Forma-
ção de Oficiais destinado ao Corpo de Bombeiros, encontra-se 
afixar, em 19 de Agosto de 2015, no átrio da Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada do Quartel, 
Coloane, e da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sita na Calçada dos Quartéis S. Francisco, Macau, 
para conhecimento público dos interessados. A mesma tam-
bém poderá ser consultada na página electrónica das Forças de 
Segurança de Macau (http://www.fsm.gov.mo). Para além, os 
resultados das diversas fases de selecção também poderão ser 
consultadas na página electrónica e nos locais acima referidos.

Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aos 11 
de Agosto de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Cheong Iok Kuan, superin-
tendente do CPSP.

(Custo desta publicação $ 989,00)
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de fotógrafo e operador de meios audiovisuais 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de fotógrafo e operador 
de meios audiovisuais, em regime de contrato além do quadro 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 19 de Novembro de 2014:       

Candidatos aprovados: valores                                                                       

Ordem    Nome

1.º Wong Cheng Man ................................................. 73,00 

2.º Li Man Lok ........................................................... 72,50 

3.º Wong Meng Seng .................................................. 68,80 

4.º Kou Weng In ......................................................... 65,90 

5.º Choi Un ................................................................. 62,00 

6.º Tam Ka Iao ............................................................ 61,50 

7.º Chu Pou Ian .......................................................... 60,20 

8.º Ng Ka Ho ............................................................... 56,10 

9.º Lam Cheong San .................................................. 55,20 

10.º Cheong Iong Chun ............................................... 54,80 

11.º Leong Sio Po ......................................................... 53,20 

Notas:

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 14 
candidatos.

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 3 
candidatos.

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

— Excluídos por terem obtido classificação final inferior a 50 
valores na prova de conhecimentos: 6 candidatos.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da lista 
classificativa no prazo de dez dias úteis, contados da data da 
publicação do anúncio no Boletim Oficial da RAEM para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Agosto de 2015).

Serviços de Saúde, aos 14 de Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente: Wong U Iam, técnico superior assessor. 

衛 生 局

名 單

為填補衛生局以編制外合同任用的攝影師及視聽器材操

作員職程第一職階二等攝影師及視聽器材操作員一缺，經二零

一四年十一月十九日第四十七期《澳門特別行政區公報》第二組

刊登以考核方式進行普通對外入職開考通告。現公佈最後成績

名單如下：                                                            

合格應考人：

名次 姓名 分

1.º 黃正文 ................................................................. 73.00 

2.º 李文樂 ................................................................. 72.50 

3.º 王明星 ................................................................. 68.80 

4.º 高詠然 ................................................................. 65.90 

5.º 蔡源 ..................................................................... 62.00 

6.º 譚家祐 ................................................................. 61.50 

7.º 朱寶欣 ................................................................. 60.20 

8.º 吳嘉浩 ................................................................. 56.10 

9.º 林祥燊 ................................................................. 55.20 

10.º 張勇全 ................................................................. 54.80 

11.º 梁少波 ................................................................. 53.20 

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試被淘汰之投考人：14名。

——因缺席專業面試被淘汰之投考人：3名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰的投考人：6名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本成績名單之公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個

工作日內，就成績名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年八月五日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年八月十四日於衛生局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 黃裕欽    
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正選委員：首席技術輔導員 唐仲鎮

  一等技術輔導員 許傑文

（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。現公佈投考人最後成績如下：            

合格投考人：  分

1.º  龐東彥 ........................................................ 89.25

2.º 洪小燕 ........................................................ 83.80

3.º 周婉斯 ....................................................... .83.65

4.º 王倩雯 ........................................................ 83.20

5.º 黃麗芬 ........................................................ 83.15

6.º 賴秀英 ....................................................... .82.35

7.º 曹玉長 ........................................................ 81.80

8.º 周美儀 ........................................................ 80.85

9.º 陸妙潔 ........................................................ 80.65 a）

10.º 柳云紅 ........................................................ 80.65 a）

11.º 潘笑媚 ........................................................ 80.60

12.º 羅綺琪 ........................................................ 80.45

13.º 陳鳳影 ........................................................ 79.85

14.º 尤子頴 ........................................................ 79.80

15.º 譚佩儀 .........................................................79.75

16.º 杜文進 ........................................................ 79.60

17.º 黃柳霞 ........................................................ 79.05 a）

18.º 李詠儀 ........................................................ 79.05 a）

19.º 鄺鳳霞 ........................................................ 78.95

20.º 陳鳳苑 .........................................................78.70 a）

21.º  李玉娟 .........................................................78.70 a）

22.º 陳美貞 ........................................................ 78.65

23.º 李祖萍 ........................................................ 78.55 a）

24.º 庄來金 ........................................................ 78.55 a）

25.º 李家麟 ........................................................ 78.45

26.º 葉少英 ........................................................ 78.20 a）

27.º 蘇劍丰 ........................................................ 78.20 a）

28.º 馬永健 ........................................................ 78.15

29.º 陳兆昌 .........................................................77.90

30.º 梁錦添 ........................................................ 77.50 a）

Vogais efectivos: Tong Chong Chan, adjunto-técnico princi-
pal; e  

Hui Kit Man, adjunto-técnico de 1.ª classe.  

                                 

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

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to 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 assalariamento dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 25 de Feve-
reiro de 2015:                      

Candidatos aprovados: valores 

1.º Pang Dongyan ................................................. 89,25

2.º Hong Sio In ...................................................... 83,80

3.º Chao Un Si ....................................................... 83,65

4.º Wong Sin Man ................................................. 83,20

5.º Wong Lai Fan ................................................... 83,15

6.º Lai Sau Ieng ..................................................... 82,35

7.º Chou Iok Cheong ............................................ 81,80

8.º Chao Mei I ........................................................ 80,85

9.º Lok Mio Kit ..................................................... 80,65     a)

10.º Lao Wan Hong ................................................. 80,65     a)

11.º Poon Siu Mei .................................................... 80,60

12.º Lo I Kei ............................................................. 80,45

13.º Chan Fong Ieng ............................................... 79,85

14.º Iao Chi Weng ................................................... 79,80

15.º Tam Pui I .......................................................... 79,75

16.º Tou Man Chon ................................................. 79,60

17.º Wong Lao Ha ................................................... 79,05     a)

18.º Lei Weng I ........................................................ 79,05     a)

19.º Kuong Fong Ha................................................ 78,95

20.º Chan Fong Un .................................................. 78,70     a)

21.º Lei Iok Kun ...................................................... 78,70     a)

22.º Chen Meizhen .................................................. 78,65

23.º Lei Chou Peng ................................................. 78,55     a)

24.º Chong Loi Kam ............................................... 78,55     a)

25.º Lei Ka Lon ....................................................... 78,45

26.º Ip Sio Ieng ........................................................ 78,20     a)

27.º Sou Kim Fong .................................................. 78,20     a)

28.º Ma Weng Kin ................................................... 78,15

29.º Chan Sio Cheong ............................................. 77,90

30.º Leong Kam Tim .............................................. 77,50     a)
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合格投考人：  分

31.º 楊炳根 ........................................................ 77.50 a）

32.º 雷寶麗 ........................................................ 77.20

33.º 龔進蘭 .........................................................76.75

34.º 袁玉蘭 .........................................................76.70

35.º 劉冰紅 .........................................................76.10

36.º 梁仲娟 ........................................................ 75.85

37.º 鄧煥萍 .........................................................75.75

38.º 黃妙玲 ........................................................ 75.55

39.º 紀雪君 ........................................................ 75.35 a）

40.º 鍾燕玲 ........................................................ 75.35 a）

41.º  譚婉虹 ........................................................ 75.00

42.º 楊婉儀 .........................................................74.95

43.º 林敏儀 ........................................................ 74.85

44.º 胡燕芬 .........................................................74.70 a）

45.º 劉佩琪 .........................................................74.70 a）

46.º 李倩嫻 ........................................................ 74.50

47.º 林淑芬 .........................................................74.45

48.º 林梅婷 ........................................................ 74.25

49.º 賴佩琼 ........................................................ 74.20 a）

50.º 徐小琼 ........................................................ 74.20 a）

51.º 彭錦雲 .........................................................74.10

52.º 吳雪蘭 ........................................................ 74.05

53.º 陳沛華 .........................................................73.70

54.º 歐美蟬 ........................................................ 73.65

55.º 吳少顏 ........................................................ 73.55

56.º 蔡綺媚 ........................................................ 73.50

57.º 林國嬌 ........................................................ 73.35

58.º 歐陽秀娟 .................................................... 73.30

59.º 沈美詩 ........................................................ 73.25

60.º 毛雪芳 ........................................................ 72.90

61.º  胡春容 ........................................................ 72.85

62.º 柳克玲 ........................................................ 72.55

63.º 曾玩霞 ........................................................ 72.05

64.º 李淑貞 .........................................................71.45

65.º 何結容 ........................................................ 71.20

66.º 陸潔儀 .........................................................71.10

67.º 譚金玉 ........................................................ 70.45

68.º 王秋玲 ........................................................ 70.25

69.º 吳家進 ........................................................ 69.65

70.º 馮志豪 ........................................................ 69.60

71.º 楊吟貞 ........................................................ 69.50

72.º 李秀英 .........................................................69.15

Candidatos aprovados: valores 

31.º Ieong Peng Kan ............................................... 77,50     a)

32.º Loi Pou Lai ....................................................... 77,20

33.º Kong Chon Lan ............................................... 76,75

34.º Iun Iok Lan ...................................................... 76,70

35.º Lao Peng Hong ................................................ 76,10

36.º Leong Chong Kun ........................................... 75,85

37.º Tang Woon Ping .............................................. 75,75

38.º Huang Miaoling ............................................... 75,55

39.º Kei Sut Kuan .................................................... 75,35     a)

40.º Chong In Leng ................................................. 75,35     a)

41.º Tam Un Hong .................................................. 75,00

42.º Ieong Un I ........................................................ 74,95

43.º Lam Man I ........................................................ 74,85

44.º Wu In Fan ......................................................... 74,70     a)

45.º Lao Pui Kei ...................................................... 74,70     a)

46.º Lei Sin Han ...................................................... 74,50

47.º Lam Sok Fan .................................................... 74,45

48.º Lam Mui Teng.................................................. 74,25

49.º Lai Pui Keng .................................................... 74,20     a)

50.º Choi Sio Keng .................................................. 74,20     a)

51.º Peng Jinyun ...................................................... 74,10

52.º Wu Xuelan ........................................................ 74,05

53.º Chan Pui Va ..................................................... 73,70

54.º Ou Meichan ...................................................... 73,65

55.º Ng Sio Ngan...................................................... 73,55

56.º Choi I Mei ......................................................... 73,50

57.º Lam Kuok Kio ................................................. 73,35

58.º Ao Ieong Sao Kun ........................................... 73,30

59.º Sam Mei Si ........................................................ 73,25

60.º Mou Sut Fong ................................................... 72,90

61.º Wu Chon Iong .................................................. 72,85

62.º Lao Hak Leng .................................................. 72,55

63.º Chang Wun Ha ................................................ 72,05

64.º Lei Sok Cheng ................................................. 71,45

65.º Ho Kit Iong ...................................................... 71,20

66.º Lok Kit I ........................................................... 71,10

67.º Tam Kam Iok ................................................... 70,45

68.º Wong Chao Leng ............................................. 70,25

69.º Ng Ka Chon ...................................................... 69,65

70.º Fong Chi Hou .................................................. 69,60

71.º Ieong Iam Cheng ............................................. 69,50

72.º Lei Sao Ieng ..................................................... 69,15



N.º 33 — 19-8-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17051

合格投考人：  分

73.º 陳美琼 ........................................................ 68.10

74.º 郭淑英 ........................................................ 63.90

75.º 劉愛好 ........................................................ 60.95

備註：

a）得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條規定訂

出排名的優先次序。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試而被除名之投考人：六名。

c）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分而被淘汰之投考人：一名。

d）因違反《知識考試須知》第12d）點的規定而被淘汰之投

考人：一名。

e）按《專業面試須知》第2點的規定而被淘汰之投考人：一

名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條規定，投考人可自本名單於《澳門特別行政區

公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向許可開考的實

體提起上訴。

（經二零一五年八月五日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年七月二十四日於衛生局

典試委員會：

主席：護士長 黃夏荑

正選委員：高級專科護士 辛寶玲

  高級專科護士 廖佩雯 

（是項刊登費用為 $8,221.00）

為填補衛生局以編制外合同任用的第一職階二等技術員（食

品質量與安全範疇）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》第二組刊登以考核方式進行普通對外入

職開考通告，現公佈投考人最後成績名單如下：

Candidatos aprovados: valores 

73.º Chan Mei Keng ................................................ 68,10

74.º Kwok Sok Ieng ................................................. 63,90

75.º Lao Oi Hou ...................................................... 60,95

Observações:

a) Igualdade de classificação, são aplicadas as preferências 
estipuladas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011;

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 6 
candidatos.

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

— Excluído por ter obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos: 1 candidato.

d) Excluído por ter violado o disposto no ponto 12 d) da 
«Observações sobre a prova de conhecimentos»: 1 candidato.

e) Excluído de acordo com o disposto no ponto 2 da «Obser-
vações a ter na entrevista profissional»: 1 candidato.

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Agosto de 2015).

Serviços de Saúde, aos 24 de Julho de 2015.

O Júri:

Presidente: Wong Ha I, enfermeira-chefe.

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

Liu Pui Man Maria, enfermeira-especialista graduada.

(Custo desta publicação $ 8 221,00)

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de qualidade e segurança alimentar, em regi-
me de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 27, II Série, de 2 de Julho de 2014:
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合格投考人：

排名 姓名   分

1.º 何咏妍 ................................................................... 66.80

2.º 黃志斌 ................................................................... 65.50 

3.º 何智欣 ................................................................... 62.65

4.º 盧肇麟 ................................................................... 61.30

5.º 譚玉蓮 ................................................................... 60.50

6.º 黎韋欣 ................................................................... 51.40

7.º 鍾政光 ................................................................... 50.35

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款規定：

——因缺席知識考試被淘汰之投考人：六名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款規定：

——因缺席知識得分低於50分被淘汰的投考人：五名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單於《澳門特別

行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向許可開

考的實體提起上訴。

（經二零一五年八月七日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年八月三日於衛生局

典試委員會：

主席：廳長 葉炳基

正選委員：顧問高級衛生技術員 呂綺玲

候補委員：首席顧問高級衛生技術員 孫偉若

（開考編號：01014/02-MA）

為填補衛生局以編制外合同制度任用的醫生職程醫院職務

範疇（病理解剖科）第一職階主治醫生一缺。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。現公佈最後成績名單如下：

Candidatos aprovados:

Ordem Nome valores

1.º Ho Weng In ..................................................................66,80

2.º Wong Chi Pan ..............................................................65,50

3.º Ho Chi Ian ....................................................................62,65 

4.º Lou Sio Lon .................................................................61,30

5.º Tam Iok Lin .................................................................60,50

6.º Lai Wai Ian ...................................................................51,40

7.º Chong Cheng Kuong ...................................................50,35

Notas:

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

— Excluídos por não terem comparecidos à prova de conhe-
cimentos: 6 candidatos.

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

— Excluídos por terem obtidos a classificação inferior a 50 
valores na prova de conhecimentos: 5 candidatos.

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Agosto de 2015).

Serviços de Saúde, aos 3 de Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente: Ip Peng Kei, chefe de departamento.

Vogal efectivo: Loi I Leng, técnico superior de saúde asses-
sor.

Vogal suplente: Sun Wai Ieok, técnico superior de saúde as-
sessor principal.

(Referência: 01014/02-MA)

Classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (anatomia patológica), da carreira médica, em regi-
me de contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 25 de Fevereiro de 
2015:
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合格投考人：

排名 姓名  分

1.º 狄方 ....................................................................... 7.30

2.º 郭麗芳 ................................................................... 6.39 

根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》

第二十二條適用的第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第二十八條規定，投考人可自本最後成績名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴，及可根據

第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》第十九條

第四款的規定自本名單公佈之日起計三十日內向中級法院提起

司法上訴。

（經二零一五年八月六日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年七月二十八日於衛生局

典試委員會：

主席：病理解剖科主治醫生 朱敏玲

正選委員：病理解剖科主治醫生 洪凰鳳

  病理解剖科主治醫生 黃小彥

（是項刊登費用為 $3,774.00）

（開考編號：00315/04-MP）

為填補衛生局以散位合同制度招聘第一職階輕型車輛司機

三缺，經二零一五年二月十一日第六期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考通告，現公佈投

考人最後成績名單如下：

合格投考人：

排次 姓名 分

1.º 黎振國 .................................................................... 77.10

2.º 林加琳 .................................................................... 74.35

3.º 鄧志豪 .................................................................... 72.96

4.º 蔡嘉棟 .................................................................... 71.23

5.º 陳文澤 .................................................................... 69.41

6.º 林國偉 .................................................................... 69.10

7.º 林培源 .................................................................... 67.41

Candidatos aprovados:

Ordem Nome valores

1.º Di Fang ...........................................................................7,30

2.º Kok Lai Fong .................................................................6,39

De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», aplicável 
ao artigo 22.º do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 
(Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Médica), 
os candidatos podem interpor recurso da presente lista de classifi-
cação final para a entidade que autorizou a abertura do concurso, 
no prazo de dez (10) dias úteis, contados da data da sua publicação, e 
nos termos do n.º 4 do artigo 19.º do Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira 
Médica), os candidatos podem interpor recurso contencioso da pre-
sente lista para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados da data da sua publicação.

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

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

Serviços de Saúde, aos 28 de Julho de 2015.

O Júri:

Presidente: Chu Man Leng, médico assistente de anatomia 
patológica.

Vogais efectivos: Hung Huang Feng, médico assistente de 
anatomia patológica; e

Wong Sio In, médico assistente de anatomia patológica.

(Custo desta publicação $ 3 774,00)

(Ref. do Concurso n.º 00315/04-MP)

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
três vagas de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de 
motorista de ligeiros, em regime de contrato de assalariamento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II 
Série, de 11 de Fevereiro de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome valores

1.º Lai Chan Kuok ....................................................... 77,10

2.º Lam Ka Lam ........................................................... 74,35

3.º Tang Chi Hou .......................................................... 72,96

4.º Choi Ka Tong .......................................................... 71,23

5.º Chan Man Chak ..................................................... 69,41

6.º Lam Kuok Wai ........................................................ 69,10

7.º Lin Peiyuan ............................................................. 67,41
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排次 姓名 分

8.º 馮國熾 .................................................................... 66.37

9.º 黃炳權 .................................................................... 62.97

10.º 黃建東 .................................................................... 62.65

11.º 吳炳堅 .................................................................... 62.29

12.º 林俊藝 .................................................................... 61.63

13.º 朱河萍 .................................................................... 61.42

14.º 朱錦就 .................................................................... 58.03

15.º 郭昃勝 .................................................................... 55.48

16.º 盧偉富 .................................................................... 54.02

17.º 賀燕輝 .................................................................... 53.79

18.º 蕭志昌 .................................................................... 53.60

19.º 林笑容 .................................................................... 53.22

20.º 梁沛雲 .................................................................... 51.63

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款規定：

——因缺席知識考試（筆試）而被除名之投考人：八名。

——因缺席知識考試（駕駛技術測試）而被除名之投考人：

三名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款規定：

——因知識考試（筆試）得分低於50分被淘汰之投考人：一

名。

——因知識考試（駕駛技術測試）得分低於50分被淘汰之

投考人：八名。

——因最後成績得分低於50分被淘汰的投考人：一名。

姓名 澳門居民身份證編號

詹少鳳 12841XX（X）

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本成績名單之公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個

工作日內，就成績名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年八月五日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年七月三十日於衛生局

典試委員會：

代主席：重型車輛司機 梁自強

Ordem  Nome valores

8.º Fong Kuok Chi ....................................................... 66,37

9.º Wong Peng Kun ...................................................... 62,97

10.º Wong Kin Tong ....................................................... 62,65

11.º Ng Peng Kin ............................................................ 62,29

12.º Lam Chun Ngai ...................................................... 61,63

13.º Chu Ho Peng ........................................................... 61,42

14.º Chu Kam Chao ....................................................... 58,03

15.º Kuok Chak Seng ..................................................... 55,48

16.º Lou Wai Fu.............................................................. 54,02

17.º Ho In Fai .................................................................. 53,79

18.º Sio Chi Cheong ....................................................... 53,60

19.º Lam Sio Iong ........................................................... 53,22

20.º Leong Pui Wan ....................................................... 51,63

Notas:

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
(prova escrita): 8 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
(prova prática de condução): 3 candidatos.

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

— Excluído por ter obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos (prova escrita): 1 candidato;

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova de conhecimentos (prova prática de condução): 
8 candidatos;

— Excluído por ter obtido classificação final inferior a 50 va-
lores: 1 candidato.

Nome N.º de BIR

Chim Sio Fong 12841XX(X)

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da lista 
classificativa no prazo de dez dias úteis, contados da data da 
publicação do anúncio no Boletim Oficial da RAEM para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Agosto de 2015).

Serviços de Saúde, aos 30 de Julho de 2015.

O Júri:

Presidente, substituto: Leong Chi Keong, motorista de pesados.
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正選委員：重型車輛司機 李玉球

候補委員：重型車輛司機 姚志剛

（是項刊登費用為 $3,295.00）

公 告

為填補衛生局以散位合同制度任用的技術工人職程第三

職階技術工人（泥水工範疇）一缺，經二零一五年七月十五日第

二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人

臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載

於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

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。

二零一五年八月十日於衛生局

局長 李展潤

為填補衛生局以散位合同制度任用的技術工人職程第三職

階技術工人（電工範疇）三缺，經二零一五年七月八日第二十七期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入

職開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單

已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網

頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一五年八月十三日於衛生局

局長 李展潤

（開考編號：02715/04-OQ）

為填補衛生局以散位合同制度任用的技術工人職程第三

職階技術工人（鐵器工範疇）兩缺，經二零一五年七月十五日第

二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普

Vogal efectivo: Lei Iok Kao, motorista de pesados.

Vogal suplente: Iu Chi Kong, motorista de pesados.

(Custo desta publicação $ 3 295,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no 
website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, para o preenchimento de um lugar de operário 
qualificado, 3.º escalão, da carreira de operário qualificado, 
área de pedreiro, em regime de contrato de assalariamento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II 
Série, de 15 de Julho de 2015.

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

Serviços de Saúde, aos 10 de Agosto de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no 
website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista provisó-
ria dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de três lugares de 
operário qualificado, 3.º escalão, da carreira de operário qua-
lificado, área de electricista, em regime de contrato de assala-
riamento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 27, II Série, de 8 de Julho de 2015.

Serviços de Saúde, aos 13 de Agosto de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Ref. do Concurso n.º 02715/04-OQ)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, 
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通對外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人

臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載

於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

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。

二零一五年八月十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $2,662.00）

為填補衛生局以編制外合同任用的第一職階一等文案（葡

文）一缺，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》

第二十七條的規定公佈，投考人的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ht tp://

www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一五年八月十日於衛生局

局長 李展潤

為填補衛生局以散位合同任用的一般服務助理員職程第一

職階一般服務助理員二十八缺，經二零一五年三月四日第九期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以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》第二十七條的規定公佈，投考人專業面試成績

名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本

局網頁http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一五年八月十四日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,537.00）

sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no 
website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista provi-
sória dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares 
de operário qualificado, 3.º escalão, da carreira de operário 
qualificado, área de ferreiro, em regime de contrato de assala-
riamento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 28, II Série, de 15 de Julho de 2015.

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

Serviços de Saúde, aos 12 de Agosto de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 662,00)

Informa-se que, nos termos definido no artigo 27.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista classificativa da 
entrevista profissional dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de uma vaga de letrado de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de letrado, em língua portuguesa, em regime de contrato além 
do quadro dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 8, II Série, de 25 de Fevereiro de 2015.

Serviços de Saúde, aos 10 de Agosto de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

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 Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista classificativa da 
entrevista profissional dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de vinte e oito lugares de auxiliar de serviços gerais, 1.º es-
calão, da carreira de auxiliar de serviços gerais, em regime de 
contrato de assalariamento dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 9, II Série, de 4 de Março de 2015.

Serviços de Saúde, aos 14 de Agosto de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)



N.º 33 — 19-8-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17057

為填補經由衛生局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，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓

一樓人事處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關

公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內

作出。

二零一五年八月十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

第32/P/15號公開招標

根據社會文化司司長於二零一五年八月四日作出的批示，為

取得“向衛生局供應五輛十二至十五座位車輛”進行公開招標。

有意投標者可從二零一五年八月十九日起，於辦公日上午九時至

下午一時及下午二時三十分至五時三十分，前往位於東望洋新街

335號衛生局行政大樓一樓衛生局物資供應暨管理處查詢有關

投標詳情，並繳付澳門幣叁拾叁元正（$33.00）以取得本次招標

的招標方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦

可於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞

交投標書之截止時間為二零一五年九月十七日下午五時四十五

分。

開標將於二零一五年九月十八日上午十時在位於澳門加思欄

馬路五號衛生局預防及控制吸煙辦公室地下的“多功能會議室”

舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

貳萬玖仟元正（$29,000.00），或以抬頭人或受益人為“衛生局”

的等額銀行擔保或保險擔保，作為臨時擔保。

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 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 um lugar de assistente técnico administra-
tivo especialista, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico 
administrativo, provido em regime de contrato além do quadro 
do pessoal dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo para 
a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 11 de Agosto de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Concurso Público n.º 32/P/15

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 4 de Agosto de 2015, 
se encontra aberto o concurso público para o «Fornecimento 
de cinco (5) viaturas com lotação para doze (12) a quinze (15) 
lugares aos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o 
caderno de encargos se encontram à disposição dos interessa-
dos desde o dia 19 de Agosto de 2015, todos os dias úteis, das 
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de 
Aprovisionamento e Economato destes Serviços, sita na Rua 
Nova à Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, 1.º andar, onde serão prestados esclarecimentos rela-
tivos ao concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamen-
to de $ 33,00 (trinta e três patacas), a título de custo das res-
pectivas fotocópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria 
destes Serviços de Saúde) ou ainda mediante a transferência 
gratuita de ficheiros pela internet no website dos S.S. (www.
ssm.gov.mo).

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

O acto público deste concurso terá lugar no dia 18 de Se-
tembro de 2015, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional» 
do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo dos 
Serviços de Saúde, sita no r/c da Estrada de S. Francisco, n.º 5, 
Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma 
caução provisória no valor de $ 29 000,00 (vinte e nove mil 
patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em 
numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Ser-
viços ou através da garantia bancária/seguro-caução de valor 
equivalente.
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二零一五年八月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,634.00）

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二十日

第二十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行

普通對外入職開考的通告，現根據第23/2011號行政法規第十九

條第二款的規定，確定名單已張貼在約翰四世大馬路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（資訊）三缺；

第一職階二等技術員（大眾傳播）三缺；

第一職階二等技術員（公共行政）五缺；

第一職階首席技術員（文化創意產業）一缺；

第一職階首席技術員（會議展覽）一缺。

二零一五年八月七日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $1,361.00）

文 化 局

公 告

按照社會文化司司長二零一五年八月五日的批示，茲通知，

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審查文

件及有限制方式為文化局工作人員進行普通晉級開考，以填補本

Serviços de Saúde, aos 13 de Agosto de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser consul-
tadas, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e também no 
website desta Direcção de Serviços: http://www.dsej.gov.mo), as 
listas definitivas dos candidatos admitidos aos concursos co-
muns, de ingresso externo, de prestação de provas, para o pre-
enchimento 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 20, II 
Série, de 20 de Maio de 2015, nos termos do artigo 19.º, n.º 2, 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

Três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
informática;

Três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
comunicação de massas;

Cinco lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
administração pública;

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, área de indústria 
cultural e criativa;

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, área de convenções e 
exposições.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 7 de 
Agosto de 2015.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de 
Agosto de 2015, se encontram abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores do 
Instituto Cultural, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
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局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兩

缺。

上述開考通告已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文化局總

部內，並於文化局網頁及行政公職局網頁內公佈。報考申請應自

緊接本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日

起計十天內遞交。

二零一五年八月十三日於文化局

局長 吳衛鳴 

（是項刊登費用為 $1,263.00）

旅 遊 局

名 單

為旅遊局以編制外合同任用的高級技術員職程第一職階顧

問高級技術員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六月十七日第二十四期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

司徒琳麗 ......................................................................... 80.25

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。

（經二零一五年八月五日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年七月二十九日於旅遊局

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員 Olívia Maria de Almeida

 Xavier

正選委員：顧問高級技術員 羅德納

  首席顧問高級技術員（文化局） 余錫禧

（是項刊登費用為 $1,390.00）

selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de dois lugares 
de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico do pessoal contratado além do quadro deste 
Instituto.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afi-
xado na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap Seac, 
Edifício do Instituto Cultural, Macau, e publicado na internet 
do Instituto Cultural e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública. O prazo para a apresentação de can-
didaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Cultural, aos 13 de Agosto de 2015.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Listas

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, provido em regime de contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 24, II Série, de 17 de Junho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Si Tou Lam Lai ....................................................................80,25

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 
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 5 de Agosto de 2015).

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

O Júri:

Presidente: Olívia Maria de Almeida Xavier, técnica superior 
assessora principal.

Vogais efectivos: Adelaide Ferreira Castilho, técnica superior 
assessora; e

U Seac Hei Manuel, técnico superior assessor principal do 
IC.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)
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旅遊局為填補編制內技術輔導員職程第一職階首席特級技

術輔導員兩缺，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六月十七日第二十四期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 鍾健芬 ........................................................................ 86.44

2.º 李芷櫻 ........................................................................ 85.06

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，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。

（經二零一五年八月十日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年七月三十日於旅遊局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 布藹文

委員：一等技術員（地圖繪製暨地籍局） 張剛明

 特級技術員 鄭曉恩

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

旅遊局為填補以下空缺，現根據第14/20 09號法律《公務

人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考，開考通告張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利

大廈12樓旅遊局告示板，並公佈於本局網頁（http://industr y.

macautourism.gov.mo）及行政公職局網頁。報考應自本公告於

《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接的第一個辦公日起計十天

內作出：

旅遊局人員編制內公關督導員職程第一職階首席特級公關

督導員三缺；

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de dois lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 24, II Série, de 17 de Junho de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chung Kin Fan ..............................................................86,44

2.º Lei Chi Ieng ...................................................................85,06

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 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 10 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 30 de Julho de 2015.

O Júri:

Presidente: Pou Oi Man, técnica superior principal.

Vogais: Cheong Kong Meng, técnico de 1.ª classe da Direc-
ção dos Serviços de Cartografia e Cadastro; e

Chiang Hio Ian, técnica especialista.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontram afixados, no quadro de 
informação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sita 
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 
«Hot Line», 12.º andar, Macau, e publicados na página electró-
nica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo) e na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, os avisos referentes à abertura dos concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores da DST, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção 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, tendo em vista o preenchi-
mento dos seguintes lugares: 

Três lugares de assistente de relações públicas especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente de relações pú-
blicas do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Turis-
mo; 
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以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職階一等技術輔

導員八缺；

以編制外合同任用的特別職程監察範疇第一職階一等督察

十缺；

旅遊局人員編制內行政技術助理員職程第一職階首席特級

行政技術助理員一缺。

二零一五年八月六日於旅遊局

代局長 謝慶茜

（是項刊登費用為 $1,537.00）

為旅遊局以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職階

特級技術輔導員兩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七月二十二日第二十九期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規

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。

二零一五年八月十二日於旅遊局

代局長 謝慶茜 

（是項刊登費用為 $822.00）

澳門特別行政區政府旅遊局公佈，根據社會文化司司長於二

零一五年七月二十八日作出的批示，現為提供「除夕煙花表演」

服務之判給作公開招標。

在本公告刊登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳門

宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局接待處櫃檯查閱

招標卷宗，及繳付澳門幣貳佰元正（$200.00）影印費以取得有關

招標卷宗，包括招標方案和承投規則及相關補充文件副本，或可

透過旅遊局網頁（http://industry.macautourism.gov.mo）內免

費下載。

Oito lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato 
além do quadro; 

Dez lugares de inspector de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
especial, área de inspecção, providos em regime de contrato 
além do quadro; 

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

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 6 de Agosto de 2015. 

A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da no quadro de informação da Direcção dos Serviços de Tu-
rismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electró-
nica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a 
lista provisória dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato além 
do quadro da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 29, II Série, de 22 de Julho 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 12 de Agosto de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai.

(Custo desta publicação $ 822,00)

A Direcção dos Serviços de Turismo do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau, faz público que, de acordo 
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 28 de Julho de 2015, se encontra aberto o 
concurso público para adjudicação do serviço de realização de 
um espectáculo de lançamento de Fogo-de-Artifício no Dia da 
Fraternidade Universal.

Desde a data da publicação do presente anúncio, nos dias 
úteis e durante o horário normal de expediente, os interessados 
podem examinar o processo do concurso na Direcção dos 
Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hotline, 12.º andar, e ser 
levantadas cópias, incluindo o programa do concurso, o cader-
no de encargos e demais documentos suplementares, mediante 
o pagamento de duzentas patacas ($ 200,00); além disso ainda 
se encontra igualmente patente no website da Direcção dos 
Serviços de Turismo (http://industry.macautourism.gov.mo), po-
dendo os concorrentes fazer download do mesmo.
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於二零一五年八月二十七日上午十時，將在位於澳門宋玉生

廣場335-341號獲多利大廈14樓旅遊局演講廳內舉行解答有關本

公開招標疑問的解釋會。

服務總價格上限為澳門幣貳佰伍拾萬元（$2,500,000.00）。

評審標準及其所佔之比重：

判給準則 所佔比重

價格 50%

創意

——煙花表演主題說明

——新技術應用（煙花表演中所使用創新及獨特

產品說明，或特別效果說明）

——燃放效果編排資料

25%

確保提供的服務既安全又具效率的能力

——燃放器材說明

——煙花物料運輸計劃

——燃放實施計劃

——安全燃放操作計劃

——燃放場地佈置圖

15%

投標人的經驗 10%

投標人須在二零一五年九月九日下午五時四十五分截標日

期前，於辦公時間內將投標書交予澳門宋玉生廣場335-341號獲

多利大廈12樓旅遊局接待處櫃檯，投標書必須使用澳門特別行

政區其中一種正式語文或英語撰寫。並同時提供澳門幣伍萬元

（$50,000.00）的臨時保證金，作為是次投標的臨時擔保。臨時

保證金之遞交方式得1）透過大西洋銀行並註明收款人為“旅遊

局”的現金方式存入；2）銀行擔保；或3）以現金、本票或保付支

票方式向旅遊局繳交，本票或保付支票抬頭須註明收款人為“旅

遊局”。或4）電匯至旅遊基金在大西洋銀行開立的帳户內（編

號：8003911119）。

開標儀式將於二零一五年九月十日上午十時在位於澳門宋

玉生廣場335-341號獲多利大廈十四樓旅遊局演講廳內舉行。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投標人之

法定代表應出席開標儀式，以便提出聲明異議及/或為投標所遞

交之文件出現的疑問作出解答。

Sessão de esclarecimento será realizada no Auditório da Di-
recção dos Serviços de Turismo, sito em Macau, na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hotline, 14.º 
andar, pelas 10,00 horas do dia 27 de Agosto de 2015.

O limite máximo do valor global da prestação de serviço é 
de $ 2 500 000,00 (dois milhões e quinhentas mil patacas).

Critérios de apreciação das propostas e percentagem:

Critérios de adjudicação
Factores de 
ponderação

Preço 50%

Criatividade
— Descr ição do tema do espectáculo de 
fogo-de-artifício
— Utilização de tecnologia nova (descrição de 
utilização de criatividade ou produto específico, 
ou descrição de efeitos espectaculares)
— Descrição do plano do lançamento e dos 
seus efeitos

25%

Maior garantia de segurança e eficiência na 
prestação do serviço 
— Descrição do equipamento a ser utilizado
— Plano de transporte dos materiais pirotécnicos
— Plano do lançamento
— Plano de segurança na operação do lança-
mento
— Mapa do traçado do local do lançamento

15%

Experiência do concorrente 10%

Os concorrentes deverão apresentar as propostas na Direcção 
dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hotline, 12.º andar, 
durante o horário normal de expediente e até às 17,45 horas 
do dia 9 de Setembro de 2015, devendo as mesmas ser redigi-
das numa das línguas oficiais de RAEM ou em inglês, prestar 
a caução provisória de $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas), 
mediante 1) depósito em numerário à ordem da «Direcção 
dos Serviços de Turismo» no Banco Nacional Ultramarino de 
Macau; 2) garantia bancária; 3) depósito nesta Direcção dos 
Serviços em numerário, em ordem de caixa ou em cheque visa-
do, emitidos à ordem da «Direcção dos Serviços de Turismo»; 
4) por transferência bancária na conta do Fundo de Turismo 
do Banco Nacional Ultramarino de Macau (número da conta: 
8003911119).

Acto público do concurso, no Auditório da Direcção dos 
Serviços de Turismo, sito em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hotline, 14.º andar, pelas 
10,00 horas do dia 10 de Setembro de 2015.

Os representantes legais dos concorrentes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura das propostas para efeitos 
de apresentação de eventuais reclamações e/ou para esclareci-
mento de eventuais dúvidas dos documentos apresentados ao 
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.
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投標人的法定代表可由受權人代表出席公開的開標儀式，在

此情況下，此受權人應出示經公證授權賦予其參與開標儀式的

授權書。

倘因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定的截標期

限、解釋會及開標的日期及時間順延至緊接的第一個工作日。

二零一五年八月十二日於旅遊局

代局長 謝慶茜

（是項刊登費用為 $3,471.00）

通 告

有關於二零一五年三月十一日第十期《澳門特別行政區公報》

第二組內刊登的，為旅遊局以編制外合同任用的高級技術員職程

第一職階顧問高級技術員三缺以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考，有關投考人最後成績名單通告已於二零一五年六月十

日第二十三期《澳門特別行政區公報》第二組內刊登。基於證實上

述名單出現不正確之處，現根據經十月十一日第57/99/M號法令

核准的《行政程序法典》第一百三十五條之規定，經更正的投考人

最後成績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。

二零一五年八月五日於旅遊局

代局長 謝慶茜

（是項刊登費用為 $950.00）

體 育 發 展 局

通 告

按照社會文化司司長於二零一五年八月五日的批示，以及根

據第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的規定，體育發展

局現通過考核方式進行普通對外入職開考，以填補編制人員技

術員職程第一職階二等技術員（公共行政管理範疇）一缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se 
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador 
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o 
acto público do concurso.

Em caso de encerramento destes Serviços por causa de 
tempestade ou por motivo de força maior, o prazo de entrega 
das propostas, a data e hora de sessão de esclarecimento e de 
abertura das propostas serão adiados para o primeiro dia útil 
imediatamente seguinte, à mesma hora.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 12 de Agosto de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai.

(Custo desta publicação $ 3 471,00)

Aviso

Tendo-se verificado inexactidão na lista classificativa dos 
candidatos publicada no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 10 de Junho de 
2015, do concurso comum, de acesso, documental, condiciona-
do, para o preenchimento de três lugares de técnico superior 
assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, providos 
por contrato além do quadro da Direcção dos Serviços de Tu-
rismo, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 11 de 
Março de 2015, nos termos do artigo 135.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/ 
/M, de 11 de Outubro, informa-se que se encontra afixada no 
quadro de informação da Direcção dos Serviços de Turismo, 
sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edi-
fício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electrónica 
destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a lista 
de classificação rectificada dos candidatos.

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

A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai.

(Custo desta publicação $ 950,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Agosto de 2015, se 
acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, para o preenchimento de um lugar de técnico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de gestão 
e administração pública, do quadro do pessoal do Instituto do 
Desporto, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011:

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 
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告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1. 澳門特別行政區永久性居民；

2.2. 根據經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》第十條第一款b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

2.3. 具備公共行政管理、公共行政、管理或相類範疇的高等

課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1. 投考人須填寫第23/2011號行政法規第十一條所指的報

名表（格式一表格可於印務局購買或於該局及體育發展局網頁

內下載），並須連同下款所指的文件，於指定期限及辦公時間內

（中午不休息），以親臨方式遞交到體育發展局總部；

3.2. 應遞交的文件：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的履歷；

d）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾擔任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

上述a）及b）項所指的文件，可根據《公證法典》規定由公證

員鑑證，或根據二月二日第5/98/M號法令第二十七條的規定由

體育發展局工作人員鑑證，如屬後者，在遞交上述文件副本時必

須同時出示正本以資核實，否則作欠缺遞交文件論。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有第

3.2點中的a）、b）及d）項所指的文件，則免除提交，但須於報考

時明確聲明。

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 até um ano, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau; 

2.2. Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, 
de 28 de Dezembro;

2.3. Possuam habilitações académicas ao nível de curso superior 
de gestão e administração pública, administração pública, gestão 
ou afins.

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos que a devem acompanhar

3.1. A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da ficha de inscrição (modelo 1 que se encontra à venda na 
Imprensa Oficial ou disponível no website da referida entidade, 
bem como do Instituto do Desporto), a que se refere o artigo 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, devendo a 
mesma ser entregue, conjuntamente com os documentos 
indicados no número seguinte, pessoalmente, até ao termo do 
prazo fixado e durante as horas normais de expediente (sem 
interrupção à hora do almoço), na sede do Instituto do Desporto.

3.2. Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia da documentação comprovativa das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

d) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-
riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso.

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser au-
tenticados, por notário nos termos do Código do Notariado, ou 
por trabalhador do Instituto do Desporto, nos termos do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 5/98/M, de 2 de Fevereiro, por o último, 
devem exibir os originais no acto de entrega das cópias, sob 
pena de se considerar como falta de entrega dos mesmos.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e d) do ponto 3.2, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura. 
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4. 職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的工

作。

5. 職務內容

技術員（公共行政管理範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

以備上級就公共行政管理範疇的政策和管理制訂措施作出決

定。主要職務包括：

5.1. 負責統籌大眾體育活動的行政管理工作；

5.2. 就大眾體育活動的技術和財政支援等事宜，製作建議書

及報告；

5.3. 制定及推行各項工作計劃和優化行政項目等工作；

5.4. 協助統籌及策劃活動宣傳計劃。

6. 薪俸、其他工作條件及福利

6.1. 第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件

一之表二第五級別所載的350點；

6.2. 其他工作條件及福利遵照公職法律制度的一般標準。

7. 甄選方式

7.1. 甄選採用以下評分方法及比例計算：

a）知識考試——50%；

b）專業面試——30%；

c）履歷分析——20%。

7.2. 上款a）項的甄選方法屬淘汰性質。

知識考試以筆試形式進行，時間為三小時。知識考試成績以

0至100分計算，低於50分者即被淘汰且不得進入下一項甄選。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de na-
tureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enquadradas 
em planificação estabelecida, requerendo uma especialização 
e conhecimentos profissionais adquiridos através de um curso 
superior.

5. Conteúdo funcional

Técnico (área de gestão e administração pública)

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

5.1. Zelar pela coordenação da administração e gestão das 
actividades do desporto para todos;

5.2. Elaborar informações e propostas de atribuição de 
apoios financeiro e técnico às actividades do desporto para todos;

5.3. Definir e promover os planos de trabalho e a melhoria 
das rubricas administrativas; 

5.4. Apoiar a coordenação e o planeamento de projectos das 
actividades promocionais.

6. Vencimento, e outras condições de trabalho e regalias

6.1. O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
350 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009;

6.2. As demais condições de trabalho e regalias obedecem os 
critérios gerais do Regime Jurídico da Função Pública.

7. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos: 50%;

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

7.2. O método referido na alínea a) do ponto anterior tem 
carácter eliminatório.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita e terá a duração de três horas. Os resultados obti-
dos na prova de conhecimentos são classificados de 0 a 100, 
considerando-se excluídos e não sendo admitidos aos métodos 
seguintes os candidatos que obtenham classificação inferior a 
50 valores.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigidos para o exercício da função.
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專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任特

定職務之能力。

最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各種甄選方法

中得分的簡單算術平均數或加權算術平均數。在淘汰試或最後

成績中得分低於50分的投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

8.1. 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

8.2. 十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

8.3. 經十二月二十八日第6 2 / 9 8 / M號法令修改之十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》；

8.4. 第14/2009號法律——公務人員職程制度；

8.5. 第1/2006號行政法規——體育發展局的組織及運作；

8.6. 十二月二十日第67/93/M號法令——規範澳門體育活

動；

8.7. 經第2/2011號行政法規修改的二月七日第11/94/M號法

令——體育發展基金的架構及運作；

8.8. 第19/2002號行政法規及相關修改——體育發展局轄下

的體育設施和設備的一般使用規定；

8.9. 經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修訂的十二月十五日第122/84/M號法令——有關工程、取得財

貨及勞務之開支制度；

8.10. 七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得

服務之程序；

8.11. 撰寫有關公共行政管理範疇的建議書及報告書；

8.12. 行政管理知識。

在知識考試時，投考人可參閱上述法例，但不得使用其他參

考書籍或資料。

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

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

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

8. Programa de prova

O programa abrangerá as seguintes matérias:

8.1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

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

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

8.4. Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

8.5. Regulamento Administrativo n.º 1/2006 — Organização 
e funcionamento do Instituto do Desporto;

8.6. Decreto-Lei n.º 67/93/M, de 20 de Dezembro — Regula 
as actividades desportivas em Macau;

8.7. Decreto-Lei n.º 11/94/M, de 7 de Fevereiro, com as al-
terações dadas pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2011 
— Estrutura e funcionamento do Fundo de Desenvolvimento 
Desportivo;

8.8. Regulamento Administrativo n.º 19/2002 e respectivas 
alterações — Regime de utilização das instalações desportivas 
afectas ao Instituto do Desporto;

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

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

8.11. Elaboração de informações e propostas de gestão e ad-
ministração pública;

8.12. Conhecimentos em gestão e administração.

Aos candidatos é permitida a consulta das legislações acima 
referidas no decurso da prova escrita, à excepção de quaisquer 
livros de referência ou informações.
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9. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時公

佈。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門羅理基博士

大馬路綜藝館第一座四字樓體育發展局行政財政處，並上載到

體育發展局網頁（http://www.sport.gov.mo）。

根據第23/2011號行政法規第二十七條第五款的規定，最後

成績名單將刊登在《澳門特別行政區公報》。

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：大眾體育及特別計劃處處長 盧綺雲

正選委員：行政財政處處長 林國洪

 首席高級技術員 譚偉國

候補委員：特級技術員 李仲偉

 首席技術員 黃慧芝

按照社會文化司司長於二零一五年八月五日的批示，以及根

據第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的規定，體育發展

局現通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制度

填補技術員職程第一職階二等技術員（體育運動範疇）兩缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

9. Publicação das listas

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

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas na 
Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto, sita 
na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, Edifício Complemen-
tar do Fórum, bloco I, 4.º andar, Macau, e disponibilizadas 
no website deste Instituto do Desporto (http://www.sport.gov.mo). 

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos do 
n.º 5 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Legislação aplicável

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

11. Observações

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

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lou I Wan, chefe da Divisão de Desporto para 
Todos e Projectos Especiais.

Vogais efectivos: Lam Kuok Hong, chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira; e

Tam Wai Kuok, técnico superior principal.

Vogais suplentes: Lei Chong Wai, técnico especialista; e

Welch Wong, técnico principal. 

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Agosto de 2015, 
se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares de 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de 
desporto, em regime de contrato além do quadro de pessoal do 
Instituto do Desporto, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

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 até um ano, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final.



17068 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 33 期 —— 2015 年 8 月 19 日

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1. 澳門特別行政區永久性居民；

2.2. 根據經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》第十條第一款b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

2.3. 具備體育運動或相類範疇的高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1. 投考人須填寫第23/2011號行政法規第十一條所指的報

名表（格式一表格可於印務局購買或於該局及體育發展局網頁

內下載），並須連同下款所指的文件，於指定期限及辦公時間內

（中午不休息），以親臨方式遞交到體育發展局總部；

3.2. 應遞交的文件：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的履歷；

d）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾擔任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

上述a）及b）項所指的文件，可根據《公證法典》規定由公證

員鑑證，或根據二月二日第5/98/M號法令第二十七條的規定由

體育發展局工作人員鑑證，如屬後者，在遞交上述文件副本時必

須同時出示正本以資核實，否則作欠缺遞交文件論。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有第

3.2點中的a）、b）及d）項所指的文件，則免除提交，但須於報考

時明確聲明。

4. 職務內容

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的工

作。

2. Condições de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau; 

2.2. Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, 
de 28 de Dezembro;

2.3. Possuam habilitações académicas de curso superior 
do desporto, ou afins.

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidaturas e 
os elementos e documentos que a devem acompanhar

3.1. A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da ficha de inscrição (modelo 1 que se encontra à venda na 
Imprensa Oficial ou disponível no website da referida entidade, 
bem como do Instituto do Desporto), a que se refere o artigo 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, devendo a 
mesma ser entregue, conjuntamente com os documentos in-
dicados no número seguinte, pessoalmente, até ao termo do 
prazo fixado e durante as horas normais de expediente (sem 
interrupção à hora do almoço), na sede do Instituto do Desporto;

3.2. Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia da documentação comprovativa das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

d) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-
tencem, do qual constem, designadamente, os cargos anteriormen-
te exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do 
vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública e a ava-
liação do desempenho relevante para apresentação a concurso.

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser au-
tenticados, por notário nos termos do Código do Notariado, ou 
por trabalhador do Instituto do Desporto, nos termos do artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 5/98/M, de 2 de Fevereiro, por o último, 
devem exibir os originais no acto de entrega das cópias, sob 
pena de se considerar como falta de entrega dos mesmos.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e d) do ponto 3.2, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura. 

4. Conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
dradas em planificação estabelecida, requerendo uma especia-
lização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um 
curso superior.
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技術員（體育運動範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

以備上級就體育運動範疇的政策和管理制訂措施作出決定。主

要職務包括：

4.1. 負責操作各類測試儀器、運用實驗室技術，獲取運動員

的各項生理生化指標；

4.2. 編寫及分析運動員測試報告，研究及處理相關數據；

4.3. 通過各項生理生化指標監測運動員的訓練情況，為運動

員提供訓練建議及指導，提升運動員的爆發力、速度、敏捷性、

耐力、柔軟度等體能元素；

4.4. 進行相關科研及推廣各項運動科學工作。

5. 薪俸、其他工作條件及福利

5.1. 第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件

一之表二第五級別所載的350點；

5.2. 其他工作條件及福利遵照公職法律制度的一般標準。

6. 任用方式

以編制外合同聘用，之前需經六個月散位合同的試用期。

7. 甄選方式

7.1. 甄選採用以下評分方法及比例計算：

a）知識考試——50%；

b）專業面試——40%；

c）履歷分析——10%。

7.2. 上款a）項的甄選方法屬淘汰性質。

知識考試以筆試形式進行，時間為三小時。知識考試成績以

0至100分計算，低於50分者即被淘汰且不得進入下一項甄選。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

Técnico (área de desporto)

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-científi-
cos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre 
medidas de política e gestão na área de desporto. As funções 
principais abrangem:

4.1. Zelar pela operação dos instrumentos de exames e utiliza-
ção da tecnologia do laboratório com vista à obtenção dos indi-
cadores de fisiologia e bioquímica dos atletas; 

4.2. Elaborar e analisar os relatórios de exames dos atletas, 
estudar e tratar os respectivos dados; 

4.3. Monitorizar os treinos dos atletas através dos indicadores 
de fisiologia e bioquímica, aconselhar e orientar os atletas no 
âmbito dos treinos, melhorar os elementos físicos, entre outros, 
a força explosiva, a velocidade, a agilidade, a resistência e a 
flexibilidade dos atletas;

4.4. Desenvolver os trabalhos de investigação científica e 
divulgação de ciências do desporto.

5. Vencimento, e outras condições de trabalho e regalias

5.1. O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo ín-
dice 350 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 
2 do anexo I da Lei n.º 14/2009;

5.2. As demais condições de trabalho e regalias obedecem os 
critérios gerais do Regime Jurídico da Função Pública.

6. Forma de provimento

Contrato além do quadro, procedido de um período expe-
rimental de 6 meses em regime de contrato de assalariamento.

7. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos: 50%;

b) Entrevista profissional: 40%;

c) Análise curricular: 10%.

7.2. O método referido na alínea a) do ponto anterior tem 
carácter eliminatório.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita e terá a duração de três horas. Os resultados obti-
dos na prova de conhecimentos são classificados de 0 a 100, 
considerando-se excluídos e não sendo admitidos aos métodos 
seguintes os candidatos que obtenham classificação inferior a 
50 valores.

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

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de 
exigências da função.
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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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任特

定職務之能力。

最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各種甄選方法

中得分的簡單算術平均數或加權算術平均數。在淘汰試或最後

成績中得分低於50分的投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

8.1. 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

8.2. 十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

8.3. 經十二月二十八日第6 2 / 9 8 / M號法令修改之十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》；

8.4. 第14/2009號法律——公務人員職程制度；

8.5. 第1/2006號行政法規——體育發展局的組織及運作；

8.6. 經第2/2011號行政法規修改的二月七日第11/94/M號法

令——體育發展基金的架構及運作；

8.7. 運動生理生化的專業知識；

8.8. 運動訓練的專業知識；

8.9. 反興奮劑的一般知識。

在知識考試時，投考人可參閱上述法例，但不得使用其他參

考書籍或資料。

9. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時公

佈。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門羅理基博士

大馬路綜藝館第一座四字樓體育發展局行政財政處，並上載到

體育發展局網頁（http://www.sport.gov.mo）。

根據第23/2011號行政法規第二十七條第五款的規定，最後

成績名單將刊登在《澳門特別行政區公報》。

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

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

8. Programa de prova

O programa abrangerá as seguintes matérias:

8.1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

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

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

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

8.5. Regulamento Administrativo n.º 1/2006 — Organização 
e funcionamento do Instituto do Desporto;

8.6. Decreto-Lei n.º 11/94/M, de 7 de Fevereiro, com as 
alterações dadas pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2011 
— Estrutura e funcionamento do Fundo de Desenvolvimento 
Desportivo;

8.7. Conhecimentos profissionais nas áreas de fisiologia e 
bioquímica do desporto;

8.8. Conhecimentos profissionais na área do treino desportivo;

8.9. Conhecimentos gerais de antidopagem.

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

9. Publicação das listas

O local, data e hora da realização da prova de conhecimentos 
constarão do aviso referente à lista definitiva dos candidatos 
admitidos.

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas na 
Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto, 
sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, Edifício Com-
plementar do Fórum, bloco I, 4.º andar, Macau, e disponibilizadas 
no website deste Instituto do Desporto (http://www.sport.gov.mo). 

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos do 
n.º 5 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
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10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：運動醫學中心處長 江世恩

正選委員：行政財政處處長 林國洪

 特級技術員 施美莉

候補委員：首席技術員 蔣碧雯

 首席技術員 陳暢堅

按照社會文化司司長於二零一五年八月五日的批示，以及根

據第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的規定，體育發展

局現通過考核方式進行普通對外入職開考，以散位合同制度填

補技術工人職程第一職階技術工人（電工範疇）四缺。

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

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1. 澳門特別行政區永久性居民；

2.2. 根據經十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》第十條第一款b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

10. Legislação aplicável

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

11. Observações

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

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Sérgio Rosário da Conceição, chefe da Divisão 
do Centro de Medicina Desportiva.

Vogais efectivos: Lam Kuok Hong, chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira; e

Si Mei Lei, técnico especialista.

Vogais suplentes: Cheong Pek Man, técnico principal; e

Chan Cheong Kin, técnico principal.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Agosto de 2015, se 
acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de quatro lugares de ope-
rário qualificado, 1.º escalão, área de electricista, da carreira de 
operário qualificado, em regime de contrato de assalariamento 
de pessoal do Instituto do Desporto, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção 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 até um ano, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau; 

2.2. Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 
10.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de De-
zembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, 
de 28 de Dezembro;
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2.3. 具有小學畢業學歷及電工範疇專業資格*或最少三年或

以上相關的工作經驗**的人士；

註：*專業資格應與擔任的職務相稱，並須透過完成修讀總

學時不少於30小時之相關培訓課程取得或由公共部門發出的職

業技能證明文件取得。

**工作經驗須以取得該經驗所任職的僱主實體發出的文件

或投考人以名譽承諾作出的聲明證明。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1. 投考人須填寫第23/2011號行政法規第十一條所指的報

名表（格式一表格可於印務局購買或於該局及體育發展局網頁

內下載），並須連同下款所指的文件，於指定期限及辦公時間內

（中午不休息），以親臨方式遞交到體育發展局總部；

3.2. 應遞交的文件：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告要求的學歷證明文件副本；

c）本通告要求的專業資格或工作經驗的證明文件副本；

d）經投考人簽署的履歷；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾擔任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

上述a）及b）項所指的文件，可根據《公證法典》規定由公證

員鑑證，或根據二月二日第5/98/M號法令第二十七條的規定由

體育發展局工作人員鑑證，如屬後者，在遞交上述文件副本時必

須同時出示正本以資核實，否則作欠缺遞交文件論。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有3.2

中的a）、b）、c）及e）項所指的文件，則免除提交，但須於報考時

明確聲明。

4. 職務內容

須具備專業資格或相關工作經驗，以便擔任既定一般指示

中具一定複雜程度的人手或機械操作的生產活動方面或維修及

保養方面的執行性職務。

2.3. Possuam ensino primário e habilitação profissional de 
electricista* ou por um período mínimo de três anos de expe-
riência profissional relacionada**. 

Obs.: *A habilitação profissional deve ser adequada ao exercício 
das funções e é adquirida em cursos de formação que atinge o 
total de 30 horas pedagógicas ou através de certificado de qua-
lificação profissional emitido pelos serviços públicos.

** A experiência profissional demonstra-se por documento 
emitido pela entidade empregadora onde foi obtida ou mediante 
declaração do candidato sob compromisso de honra.

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidaturas e 
os elementos e documentos que a devem acompanhar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da ficha de inscrição (modelo 1 que se encontra à venda na 
Imprensa Oficial ou disponível no website da referida entidade, 
bem como do Instituto do Desporto), a que se refere o artigo 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, devendo a 
mesma ser entregue, conjuntamente com os documentos in-
dicados no número seguinte, pessoalmente, até ao termo do 
prazo fixado e durante as horas normais de expediente (sem in-
terrupção à hora do almoço), na sede do Instituto do Desporto.

3.2. Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia da documentação comprovativa das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) Cópia da documentação comprovativa da habilitação pro-
fissional ou da experiência de trabalho exigidas no presente 
aviso;

d) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

e) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-
riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso.

Os documentos referidos nas alíneas a) e b) podem ser 
autenticados, por notário nos termos do Código do Notariado, 
ou por trabalhador do Instituto do Desporto, nos termos do 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 5/98/M, de 2 de Fevereiro, por o 
último, devem exibir os originais no acto de entrega das cópias, 
sob pena de se considerar como falta de entrega dos mesmos.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b), 
c) e e) do ponto 3.2, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura. 

4. Conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de caracter manual ou mecânico, 
de actividades produtivas e de reparação ou manutenção, com 
graus de complexidade variáveis, enquadradas em instruções 
gerais bem definidas, requerendo habilitação profissional ou 
respectiva experiência de trabalho.
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技術工人（電工範疇）

安裝、保存和維修電路和電氣設備：理解各種圖則、圖表或

其它技術規格；安裝電動、發聲、發熱、冷凍、發光或動力的機

器、器材和設備；決定位置和安裝電氣配件，尤其是安裝配電

板、斷路器和分流器、電錶、開關和插座；安排和固定導電體；適

當地彎曲和固定金屬、塑膠或其他物料的通道和管道，以安放電

線或電纜；接駁或使駁口絕緣以便得到所要求的電路；找出和確

定裝置或運作的障礙，並在有需要時使用檢查和量度器；使用適

合的工具，緊接、焊接、以任何方式維修或替換機組、部件或損

壞的電線和作有關的安裝；當工作流程需要，可從事簡單的泥水

或木工工作；可以專門從事汽車電氣或電動系統故障等方面的

工作；遵守所處理設施方面的法律規定。

5. 薪俸、其他工作條件及福利

5.1. 第一職階技術工人的薪俸點為第14/2009號法律附件一

之表二第二級別所載的150點；

5.2. 若因工作需要而提供輪值工作者，可按經十二月二十八

日第62/98/M號法令修改之十二月二十一日第87/89/M號法令核

准的《澳門公共行政工作人員通則》獲發放相應之輪值津貼；

5.3. 其他工作條件及福利遵照公職法律制度的一般標準。

6. 甄選方式

6.1. 甄選採用以下評分方法及比例計算：

a）知識考試——50%；

b）專業面試——30%；

c）履歷分析——20%。

6.2. 上款a）項的甄選方法屬淘汰性質。

知識考試以筆試形式進行，時間為三小時。知識考試成績以

0至100分計算，低於50分者即被淘汰且不得進入下一項甄選。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

Operário qualificado (área de electricista)

Instala, conserva e repara circuitos e aparelhagens eléctricas: 
interpreta desenhos, esquemas ou outras especificações técnicas; 
instala máquinas, aparelhos e equipamentos eléctricos, sonoros, 
caloríficos, frigoríficos, luminosos ou de força motriz; deter-
mina a localização e instala órgãos eléctricos, nomeadamente 
quadros de distribuição, caixas de fusíveis e derivação, conta-
dores, interruptores e tomadas; dispõe e fixa condutores; dobra 
e assenta adequadamente calhas e tubos metálicos, plásticos 
ou de outros materiais, colocando os fios ou cabos no seu inte-
rior; executa ou isola as ligações de modo a obter os circuitos 
eléctricos pretendidos; localiza e determina deficiências de 
instalação ou de funcionamento, utilizando quando necessário 
aparelhos de detecção e medida; aperta, solda, repara por 
qualquer outro modo ou substitui os conjuntos, peças ou fios 
deficientes e procede à respectiva montagem, utilizando as fer-
ramentas adequadas; pode excutar tarefas simples de pedreiro 
ou carpinteiro quando necessárias para a prossecução do seu 
trabalho; pode especializar-se em electricidade de automóveis 
ou em avarias de sistemas eléctricos; cumpre as disposições 
legais relativas às instalações de que trata.

5. Vencimento, e outras condições de trabalho e regalias

5.1. O operário qualificado, 1.º escalão, nível 2, vence pelo ín-
dice 150 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 
2 do anexo I da Lei n.º 14/2009;

5.2. Caso por conveniência do serviço necessite prestar trabalho 
por turnos, é atribuído ao trabalhador o correspondente subsídio 
de turno nos termos do Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

5.3. As demais condições de trabalho e regalias obedecem os 
critérios gerais do Regime Jurídico da Função Pública.

6. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos: 50%;

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

6.2. O método referido na alínea a) do ponto anterior tem 
carácter eliminatório.

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita e terá a duração de três horas. Os resultados obtidos 
na prova de conhecimentos são classificados de 0 a 100, consi-
derando-se excluídos e não sendo admitidos aos métodos se-
guintes os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 
valores.

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

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de 
exigências da função.
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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、工作成果及專業補充培訓，審核其擔任特

定職務之能力。

最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各種甄選方法

中得分的簡單算術平均數或加權算術平均數。在淘汰試或最後

成績中得分低於50分的投考人，均作被淘汰論。

7. 考試範圍

7.1. 電工安裝及維修的基礎知識。

8. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時公

佈。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門羅理基博士

大馬路綜藝館第一座四字樓體育發展局行政財政處，並上載到

體育發展局網頁（http://www.sport.gov.mo）。

根據第23/2011號行政法規第二十七條第五款的規定，最後

成績名單將刊登在《澳門特別行政區公報》。

9. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

10. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

11. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：體育設備管理處處長 莫子恆

正選委員：一等技術員 何婉筠

  二等技術員 容啓亮

候補委員：二等技術員 譚美珊

  二等技術員 黃詩華

二零一五年八月十三日於體育發展局

代局長 劉楚遠

（是項刊登費用為 $24,225.00）

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

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

7. Programa

7.1. Conhecimento básico em instalação e manutenção de 
electricidade.

8. Publicação das listas

O local, data e hora da realização da prova de conhecimentos 
constarão do aviso referente à lista definitiva dos candidatos 
admitidos.

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas na 
Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto, 
sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, Edifício Com-
plementar do Fórum, bloco 1, 4.º andar, Macau, e disponibilizadas 
no website deste Instituto do Desporto (http://www.sport.gov.mo).

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos do 
n.º 5 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

9. Legislação aplicável 

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

10. Observações

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

11. Composição do júri 

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Mok Chi Hang, chefe da Divisão de Gestão do 
Equipamento Desportivo.

Vogais efectivos: Ho Un Kuan, técnico de 1.ª classe; e

Iong Kai Leong, técnico de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Tam Mei San, técnico de 2.ª classe; e

 Wong Si Wa, técnico de 2.ª classe.

Instituto do Desporto, aos 13 de Agosto de 2015.

O Presidente do Instituto, substituto, Lau Cho Un.

(Custo desta publicação $ 24 225,00)
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UNIVERSIDADE DE MACAU

Aviso

Publica-se a seguinte deliberação do Senado da Universida-
de de Macau, tomada na sua 6.a sessão realizada no dia 3 de 
Junho de 2015:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado 
da Universidade de Macau deliberou alterar a organização cientí-
fico-pedagógica e os planos de estudos do curso de mestrado em 
Ciências (Ciências Medicinais Chinesas) e do curso de mestrado 
em Ciências (Administração Medicinal), do Instituto de Ciências 
Médicas Chinesas da Universidade de Macau, publicados no aviso 
da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 3 de Dezembro de 
2014. A organização científico-pedagógica e os planos de estudos 
alterados constam dos anexos I e II à presente deliberação e dela 
fazem parte integrante. 

2. A organização científico-pedagógica e os planos de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuem a matrícula no ano lectivo de 2015/2016 ou nos anos 
lectivos posteriores.

Universidade de Macau, aos 10 de Agosto de 2015.

O Reitor, Zhao Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de mestrado em Ciências 

(Ciências Medicinais Chinesas)

1. Grau académico: Mestrado em Ciências

2. Variante: Ciências Medicinais Chinesas

3. Duração normal do curso: Dois anos lectivos

4. Requisitos de graduação: Para satisfazer o requisito do 
número total de 30 unidades de crédito, o aluno deve, além de 
frequentar as disciplinas do curso, elaborar uma dissertação 
aplicada ou académica e obter aprovação na respectiva discus-
são.

5. Língua veicular: Inglês como língua veicular principal, 
com a possibilidade de ser complementado pelo chinês. 

Organização científico-pedagógica do curso 
de mestrado em Ciências 

(Administração Medicinal)

1. Grau académico: Mestrado em Ciências

2. Variante: Administração Medicinal 

澳 門 大 學

通 告

 茲公佈澳門大學教務委員會於二零一五年六月三日第六次

會議之決議如下：

 一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的

《澳門大學法律制度》第七條第一款的規定，及經第14/2006號

行政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的

規定，決議修改刊登於二零一四年十二月三日第四十九期第二組

《澳門特別行政區公報》之澳門大學通告內的澳門大學中華醫

藥研究院理學碩士學位（中藥學）課程及理學碩士學位（醫藥管

理）課程的學術與教學編排及學習計劃。修改後的學術與教學編

排及學習計劃載於本決議的附件一和附件二，並為本決議的組

成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2015/2016學年及以後入學的學生。

二零一五年八月十日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

理學碩士學位（中藥學）課程學術與教學編排

一、學位：理學碩士

二、主修專業：中藥學

三、課程正常期限：兩學年

四、畢業要求：學生必須完成三十個學分，其中除修讀相關

課程外，還須撰寫一篇應用論文或學術論文及通過論文答辯。

五、授課語言：以英文為主要授課語言，亦可輔以中文。

理學碩士學位（醫藥管理）課程學術與教學編排

一、學位：理學碩士

二、主修專業：醫藥管理
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三、課程正常期限：兩學年

四、畢業要求：學生必須完成三十個學分，其中除修讀相關

課程外，還須撰寫一篇應用論文或學術論文及通過論文答辯。

五、授課語言：以英文為主要授課語言，亦可輔以中文。

附件二

理學碩士學位（中藥學）課程學習計劃

科目 種類 每週課時 學分

第一學年

中藥研究導論 必修 3 3

中藥質量控制 " 3 3

藥理與安全性評價 " 3 3

新藥與健康產品開發 " 3 3

學生須從以下選修科目中選修四門：

藥劑學 選修 3 3

藥物靶標與篩選 " 3 3

系統生物學 " 3 3

生物醫藥信息學 " 3 3

醫藥科技管理 " 3 3

臨床醫學新材料 " 3 3

高等天然產物化學 " 3 3

現代中藥研究進展 " 3 3

藥代動力學和代謝組學在藥物

研發中的應用

" 3 3

計算藥學 " 3 3

3. Duração normal do curso: Dois anos lectivos

4. Requisitos de graduação: Para satisfazer o requisito do 
número total de 30 unidades de crédito, o aluno deve, além de 
frequentar as disciplinas do curso, elaborar uma dissertação 
aplicada ou académica e obter aprovação na respectiva discus-
são. 

5. Língua veicular: Inglês como língua veicular principal, com 
a possibilidade de ser complementado pelo chinês.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado em Ciências
(Ciências Medicinais Chinesas)

Disciplinas Tipo
Horas

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano Lectivo

Introdução à Investiga-
ção em Ciências Medi-
cinais Chinesas Obrigatória 3 3

Controlo da Qualidade 
de Medicamentos Chi-
neses » 3 3

Farmacologia e Avalia-
ção de Segurança » 3 3

Desenvolvimento de 
Medicamentos e Pro-
dutos de Saúde » 3 3

Os alunos devem escolher quatro disciplinas de entre as se-
guintes disciplinas opcionais:

Ciências Farmacêuticas Opcional 3 3

Alvos e Modelos da Se-
lecção dos Medicamentos » 3 3

Biologia Sistémica » 3 3

Informática Biomédica » 3 3

Gestão das Tecnologias 
Medicinais » 3 3

Materiais Emergentes 
em Medicina Clínica » 3 3

Química Avançada de 
Produtos Naturais » 3 3

Progresso no Estudo 
Contemporâneo da Me-
dicina Chinesa » 3 3

Aplicação de Farmaco-
cinética e Metabonómi-
ca no Desenvolvimento 
de Medicamentos » 3 3

Farmácia Computacional » 3 3
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科目 種類 每週課時 學分

跨越學術和企業的鴻溝 選修 3 3

學分 24

第二學年  

應用研究導向

應用論文  必修 -- 3

在中華醫藥研究院其他碩士課

程中選修一門科目

選修 3 3

或

學術研究導向

學術論文 必修 -- 6

學分 6

總學分 30

理學碩士學位（醫藥管理）課程學習計劃

科目 種類 每週課時 學分

第一學年

國際醫藥商務與法學 必修 3 3

社會醫藥學 " 3 3

醫藥科技管理 " 3 3

醫藥管理研究導論 " 3 3

學生須從以下選修科目中選修四門：

生物醫藥信息學 選修 3 3

藥劑學 " 3 3

藥物靶標與篩選 " 3 3

系統生物學 " 3 3

新藥與健康產品開發 " 3 3

生物統計學 " 3 3

Disciplinas Tipo
Horas

semanais
Unidades 
de crédito

Ultrapassar o Fosso en-
tre a Ciência e a Indús-
tria Opcional 3 3

Total 24

2.º Ano Lectivo

Orientação em Investigação Aplicada

Dissertação Aplicada Obrigatória -- 3

Os alunos devem es-
colher uma disciplina 
de out ros cu r sos de 
mestrado do Instituto 
de Ciências Médicas 
Chinesas Opcional 3 3

ou

Orientação em Investigação Científica

Dissertação Académica Obrigatória -- 6

Total 6

Número total de unidades de crédito 30

Plano de estudos do curso de mestrado em Ciências 
(Administração Medicinal)

Disciplinas Tipo
Horas

semanais
Créditos

1.º Ano Lectivo

Negócio e Legislação 
Internacional da Medi-
cina Obrigatória 3 3

Medicina Social » 3 3

Gestão das Tecnologias 
Medicinais » 3 3

Introdução à Investiga-
ção em Administração 
Medicinal » 3 3

Os alunos devem escolher quatro disciplinas de entre as se-
guintes disciplinas opcionais:

Informática Biomédica Opcional 3 3

Ciências Farmacêuticas » 3 3

A lvos e Modelos da 
Selecção dos Medica-
mentos » 3 3

Biologia Sistémica » 3 3

Desenvolvimento de 
Medicamentos e Pro-
dutos de Saúde » 3 3

Bioestatística » 3 3
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科目 種類 每週課時 學分

中藥標準化與質量管理 選修 3 3

計算藥學 " 3 3

研究方法學 " 3 3

學分 24

第二學年 

應用研究導向

應用論文  必修 -- 3

在中華醫藥研究院其他碩士課

程中選修一門科目

選修 3 3

或

學術研究導向

學術論文 必修 -- 6

學分 6

總學分 30

（是項刊登費用為 $7,575.00）

社 會 保 障 基 金

公 告

為填補社會保障基金以編制外合同方式任用的技術員職程

第一職階首席技術員（資訊範疇）一缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考。有關開考通告正張貼在澳門宋玉生廣場249-263號

中土大廈18樓社會保障基金總部，並於本基金及行政公職局網

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。

二零一五年八月十三日於社會保障基金

行政管理委員會主席 葉炳權

（是項刊登費用為 $1,018.00）

Disciplinas Tipo
Horas

semanais
Créditos

Normalização e Gestão 
de Qualidade de Medi-
camentos Chineses Opcional 3 3

Farmácia Computacional » 3 3

Metodologia de Pesquisa » 3 3

Total 24

2.º Ano Lectivo

Orientação em Investigação Aplicada

Dissertação Aplicada Obrigatória -- 3

Os alunos devem es-
colher uma disciplina 
de out ros cu r sos de 
mestrado do Instituto 
de Ciências Médicas 
Chinesas Opcional 3 3

ou

Orientação em Investigação Científica

Dissertação Académica Obrigatória -- 6

Total 6

Número total de unidades de crédito 30

(Custo desta publicação $ 7 575,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na sede do Fundo 
de Segurança Social, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 249-263, Edifício China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, e 
publicado na internet do FSS e dos SAFP, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado ao pessoal do Fundo de Segurança Social, 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 um lugar de técnico principal, 1.º escalão, 
área de informática, da carreira de técnico, provido em regime 
de contrato além do quadro do Fundo de Segurança Social, 
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.

Fundo de Segurança Social, aos 13 de Agosto de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Ip Peng Kin.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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旅 遊 基 金

名 單

為履行八月二十六日第54/GM/97號關於給予私人及私立機

構之財政資助的批示，旅遊基金行政管理委員會現公佈二零一五

年第二季度之財政資助表：

FUNDO DE TURISMO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
a instituições particulares, vem o Conselho Administrativo do 
Fundo de Turismo publicar a listagem dos apoios concedidos 
durante o 2.º trimestre do ano de 2015:

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes 

atribuídos (MOP)

目的

Finalidades

澳門街舞文化協會 01/04/2015 5,000.00 資助“澳門街舞文化協會/關懷社區2015街舞推

廣”活動。

Apoio f inanceiro para real ização duma 

actividade“澳門街舞文化協會/關懷社區2015

街舞推廣”.

沙梨頭坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado-

res do Patane

01/04/2015 3,000.00 資助“笙歌怡情戲劇曲藝晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門京都之友曲藝會

Associação de Canção dos Amigos de Me-

tropole de Macau

01/04/2015 3,000.00 資助“粵韻傳誼曲藝折子戲晚會”曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門麗都曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Lai Tou de 

Macau

01/04/2015 3,000.00 資助“麗都曲藝賀昇平懷舊金曲粵曲演唱晚

會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

氹仔坊眾聯誼會

Associação de Moradores da Taipa

01/04/2015 20,000.00 資助“氹仔坊眾恭祝北帝寶誕”活動。

Apoio f inanceiro para real ização duma 

actividade“氹仔坊眾恭祝北帝寶誕”.

澳門錦添花粵劇團 01/04/2015 3,000.00 資助“粵劇表演藝術家林錦屏藝術展演”曲藝

晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門錦帆戲劇曲藝會

Associação de Teatro e Ópera Chinesa de 

Kam Fan de Macau

01/04/2015 3,000.00 資助“麗聲好友曲藝欣賞晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

均悅曲藝會 01/04/2015 3,000.00 資助“戲劇名曲共欣曲藝折子戲晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門酒店旅業商會

Associação dos Hoteleiros de Macau

01/04/2015 556,000.00 資助“澳門經濟型酒店網2 0 1 5年度資助費

用”。

Apoio financeiro ao Website dos estabeleci-

mentos hoteleiros mais económicos em 2015.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes 

atribuídos (MOP)

目的

Finalidades

澳門娛樂音樂協會 02/04/2015 3,000.00 資助“娛樂梓翠齊匯演曲藝晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門紅伶會梨花曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Hung Ling 

Vui Lei Fa de Macau

02/04/2015 3,000.00 資助“紅伶會梨花曲藝折子戲會知音”曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門才華戲劇曲藝會

Associação de Teatro de Ópera Chinesa de 

«Choi Wa» de Macau

02/04/2015 3,000.00 資助“萬麗清聲匯友情曲藝晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門緬華互助會

Associação de Ajuda Mútua dos Chineses 

Ultramarinos da Birmânia de Macau

14/04/2015 250,000.00 資助“第十二屆澳門緬華潑水節系列活動”。

Apoio f inanceiro para real ização duma 

act iv idade“第十二屆澳門緬華潑水節系列活

動”.

澳門媽閣水陸演戲會

Associação de Ópera Chinesa dos Mora-

dores Marítimos e Terrestres da Barra de 

Macau

14/04/2015 10,000.00 資助“演戲賀誕”活動。

Apoio f inanceiro para real ização duma 

actividade“演戲賀誕”.

粵藝軒戲劇曲藝會 14/04/2015 3,000.00 資助“朋情粵韻會知音”曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門濠聲曲藝會 14/04/2015 3,000.00 資助“濠聲曲藝會知音粵曲晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

Associação de Ópera San Seng 20/04/2015 3,000.00 資助“新聲聚友粵曲敬老晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門萬紫千紅粵戲曲藝會 20/04/2015 3,000.00 資助“林賢輝教授師生音樂會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

超然曲藝會

Associação de Música Chinesa Chiu In

20/04/2015 3,000.00 資助“超然粵韻曲藝折子戲會知音”曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

協和曲藝會 20/04/2015 3,000.00 資助“協和樂韻戲曲演唱晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門離島工商業聯合會

Federação Industrial e Comercial das Ilhas 

de Macau

05/05/2015 120,000.00 資助“培訓課程”。

Apoio financeiro para a realização de acções 

de formação.

澳門仙樂曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Sin Lok de 

Macau

13/05/2015 3,000.00 資助“仙樂粵韻賀昇平粵曲演唱晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes 

atribuídos (MOP)

目的

Finalidades

澳門粵韻新聲粵戲曲藝會 13/05/2015 3,000.00 資助“珠海粵韻濠江情文藝演唱會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門朋友文娛體育會

Associação Desportiva e Recreativa «Ami-

go» de Macau

13/05/2015 3,000.00 資助“朋友粵韻曲藝折子戲晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門粵曲研究會 13/05/2015 3,000.00 資助“第二屆澳門杯全澳粵曲大賽（複賽）”活

動。

Apoio f inanceiro para real ização duma 

act iv idade“第二屆澳門杯全澳粵曲大賽（複

賽）”.

澳門弦緣創藝會 13/05/2015 3,000.00 資助“2015弦曲緣聚粵藝夜”曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門海棠藝苑

Associação de Ópera Chinesa Hoi Tong de 

Macau

13/05/2015 3,000.00 資助“海棠曲藝賀昇平粵曲折子戲晚會”曲藝

晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門百利曲藝會

Associação de Ópera Chinesa «Pak Lei» de 

Macau

13/05/2015 3,000.00 資助“百利笙歌樂韻粵藝會知音晚會2015”曲

藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門粵韻春暉粵劇曲藝會 13/05/2015 3,000.00 資助“粵韻新聲演唱會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

蓮之都劇社 13/05/2015 3,000.00 資助“金羊獻瑞福滿門”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

路環街坊四廟慈善會

Associação de Beneficência «Quatro Pago-

des» de Coloane

13/05/2015 50,000.00 資助“譚公仙聖寶誕公演粵劇”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

朝陽曲藝會 28/05/2015 3,000.00 資助“知心好友齊歡唱粵曲欣賞會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門錦綉粵曲會

Associação de Ópera Chinesa «Kam Sao» 

de Macau

28/05/2015 3,000.00 資助“弦歌致意曲藝晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門劍笙輝粵劇曲藝會

Associação de Ópera Chinesa e Arte Musi-

cal «Kim San Fai»

28/05/2015 3,000.00 資助“也文也武劍笙輝2015粵劇折子戲專場”

曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes 

atribuídos (MOP)

目的

Finalidades

澳門金聲樂苑

Associação de Música «Jin Sheng Yue 

Yuan» de Macau

01/06/2015 3,000.00 資助“‘金聲粵韻會知音’粵劇曲藝晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門紅館文化協會

Associação de Cultural Hung Kun de 

Macau

01/06/2015 3,000.00 資助“省港澳八和子弟曲藝賀昇平粵劇折子戲

晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門八和會館曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Pak Vo Vui 

Kun de Macau

01/06/2015 3,000.00 資助“八方祥和粵劇名曲晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門綠葉之友曲藝會

Associação da Arte de Cantar Amigos 

Folha Verde

01/06/2015 3,000.00 資助“‘濠情粵韻會良朋’折子戲曲藝晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

繁星歌藝會

Associação Artística de Canções das Estre-

las

01/06/2015 3,000.00 資助“粵曲、金曲敬老文藝匯演”曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門頌新聲粵劇曲藝會 04/06/2015 3,000.00 資助“第二屆澳門杯全澳粵曲大賽——決賽”

曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

華之聲曲藝文化協會

Associação Cultural e Ópera Chinesa Wa 

Chi Seng

04/06/2015 3,000.00 資助“華之聲迎夏會知音曲藝折子戲晚會”曲

藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

華廈曲藝苑

Associação da Música Chinesa Wa Ha

04/06/2015 3,000.00 資助“粵劇折子戲曲藝晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門提柯區坊眾互助會

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro «O Tâi»

04/06/2015 6,000.00 資助“‘萬家歡樂賀元宵’2015”活動。

Apoio f inanceiro para real ização duma 

actividade“萬家歡樂賀元宵2015”.

荷花香曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Flor de 

Lótus Aromatico

04/06/2015 3,000.00 資助“荷塘吐艷粵曲會知音晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門聊聊曲藝社

Associação de Ópera Chinesa Liu Liu de 

Macau

04/06/2015 3,000.00 資助“聊聊粵韻曲藝折子戲晚會”曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

Associação do Templo Na Cha 23/06/2015 90,000.00 資助“乙未年二零一五哪咤太子寶誕”活動。

Apoio f inanceiro para real ização duma 

actividade“乙未年二零一五哪咤太子寶誕”.

澳門柿山哪咤古廟值理會

Associação do Templo da Calçada das Ver-

dades de Macau

23/06/2015 30,000.00 資助“澳門非物質文化遺產——哪咤信俗”活

動。

Apoio f inanceiro para real ização duma 

act iv idade“澳門非物質文化遺產——哪咤信

俗”.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes 

atribuídos (MOP)

目的

Finalidades

澳門周剛藝苑

Macau Campo das Belas-Artes Chau Kong

23/06/2015 3,000.00 資助“第四屆港澳台南音粵謳聯歡演唱晚

會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門非凡響曲藝社

Associação de Ópera Chinesa «Fei Fan 

Heong» de Macau

23/06/2015 3,000.00 資助“‘凡腔唱起更精神’曲藝折子戲晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門仙韻曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Sin Wan de 

Macau

23/06/2015 3,000.00 資助“仲夏粵韻賀昇平懷舊金曲粵曲演唱晚

會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

華笙曲藝會 30/06/2015 3,000.00 資助“華生折子戲專場2015”曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門美譽文化戲劇曲藝會 30/06/2015 3,000.00 資助“美麗傳說粵曲金曲晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門家龍戲劇曲藝會

Associação de Teatro e Ópera Chinesa de 

Ka Long de Macau

30/06/2015 3,000.00 資助“‘龍情麗影’珍曲夜”曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

Associação de Ópera Chinesa Fông Sêng 

de Macau

30/06/2015 3,000.00 資助“林鳳娥師生友演唱會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

鄺一笑曲藝社

Associação de Ópera Chinesa Kong Iat Sio

30/06/2015 3,000.00 資助“鄺一笑聲傳2015”曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門文卿曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Man Heng 

de Macau

30/06/2015 3,000.00 資助“文卿曲藝會情濃十八載曲藝折子戲晚

會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

新昇曲藝社

Associação de Ópera San Seng Macau

30/06/2015 3,000.00 資助“普天同慶迎回歸粵曲晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

澳門道樂團

Associação de Orquestra Tauista de Macau

30/06/2015 10,000.00 資助“澳鄂道樂欣賞會”。

Apoio f inanceiro para real ização duma 

actividade“澳鄂道樂欣賞會”.

韻鳴曲藝會

Associação Musical Van Meng

30/06/2015 3,000.00 資助“緣會知音折子戲曲藝晚會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.
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二零一五年八月十二日於旅遊基金

行政管理委員會主席 謝慶茜代局長

（是項刊登費用為 $11,770.00）

澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

公 告

澳門特別行政區公佈，根據社會文化司司長於二零一五年八

月十日作出的批示，批准“第2號工程——貴賓、贊助商及評述員

設施——第六十二屆澳門格蘭披治大賽車”的判給的行政程序。

1. 招標實體：澳門格蘭披治大賽車委員會。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：水塘步行徑區域。

4. 承投工程目的：為貴賓、評述員及贊助商區域安裝一個臨

時的結構，包括安裝及拆卸兩個設有屋面的鋼結構樓層、臨時

的結構平台及金屬扶手欄杆、公共通道及樓梯間、並安裝所有電

器設備及設施等工程，以及設計、搭建及拆卸名稱“貴賓看台”

的臨時的看台座位於水塘步行徑上，包括調整所需地面平水及

建造看台周邊的入口、通道及所需的相關工作。

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data de

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes 

atribuídos (MOP)

目的

Finalidades

澳門長虹音樂會

Grupo Musical Cheong Hong de Macau

30/06/2015 3,000.00 資助“‘羊城音樂會知音’音樂會”。

Apoio f inanceiro para real ização duma 

actividade“‘羊城音樂會知音’音樂會”.

30/06/2015 3,000.00 資助“‘嗩吶風情’民族音樂會”。

Apoio f inanceiro para real ização duma 

actividade“‘嗩吶風情’民族音樂會”.

澳門詠芝曲藝社

Macau Weng Chi Kok Ngai Se

30/06/2015 3,000.00 資助“詠芝金羊粵韻賀新春（折子戲）曲藝晚

會”。

Apoio financeiro para realização duma ópe-

ra chinesa.

總額

Total

1,300,000.00

Fundo de Turismo, aos 12 de Agosto de 2015.

A Presidente do Conselho Administrativo, Tse Heng Sai, di-
rectora dos Serviços, substituta.

(Custo desta publicação $ 11 770,00)

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

Anúncio

A Região Administrativa Especial de Macau faz público 
que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Agosto de 2015, 
foi autorizado o procedimento administrativo para adjudicação 
da empreitada «Obra n.º 2 – Instalações para VIPs, sponsors e 
comentadores para o 62.º Grande Prémio de Macau».

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

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Local de execução da obra: zona do passeio pedonal do 
reservatório.

4. Objecto da empreitada: instalação duma estrutura tempo-
rária para as zonas de VIPs, de comentadores e de patrocina-
dores, incluindo a montagem e desmontagem de uma estrutura 
metálica de dois andares com cobertura, instalação duma 
plataforma temporária e dos respectivos corrimãos metálicos, 
das passagens comuns e espaços com degraus de acesso e dos 
sistemas de energia eléctrica e demais equipamentos, assim 
como o planeamento, montagem e desmontagem das bancadas 
provisórias para espectadores localizadas no passeio pedonal 
do reservatório, denominadas por VIP Stand, incluindo a cons-
trução do nivelamento do terreno da obra e a construção de 
acessos, passagens e todos os trabalhos preparatórios. 
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5. 最長施工期：遵照承投規則內所列明的期限。

6. 標書的有效期：九十日，由公開開標儀式結束後起計。

7. 標書的撰寫語言：中文、葡文或英文。

8. 承投類型：以總額承投。

9. 臨時保證金：澳門幣叁拾萬元正（$300,000.00），可以以

現金或保付支票交付旅遊局財政處或以支付“澳門格蘭披治大

賽車委員會”及註明用途的銀行擔保或保險擔保方式提交。

10. 確定保證金：判給總價百分之五。

11. 底價：不設底價。

12. 接納條件：在土地工務運輸局具施工註冊登記的實體。

13. 延期：倘若因不可抗力之原因，導致公共部門停止辦公，

則原定的講解會、截標日期及開標日期將同時順延至緊接的第

一個工作日。

14. 交標地點、日期及時間：在二零一五年九月七日下午五時

四十五分前，遞交至澳門友誼大馬路207號，澳門格蘭披治大賽

車控制塔1樓之澳門格蘭披治大賽車委員會。

15. 講解會：有意者可於二零一五年八月二十六日上午十時，

出席於澳門格蘭披治大賽車委員會舉行之講解會。

16. 開啓標書地點、日期及時間：

地點：澳門格蘭披治大賽車委員會。

日期及時間：二零一五年九月八日上午十時。

開標時，投標人應出席以提出倘有的異議或解釋標書文件

內可能出現之疑問。

 17. 投標書的評核標準及其所佔的比重﹕

a）價格80%； 

b）工期5%；

c）施工計劃10%；及

 i  詳細度、說明、步驟及關鍵的工作程序3%；

 ii 人力資源及建議資源的合適性7%；

5. Prazo máximo de execução: datas limite constantes no ca-
derno de encargos.

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

7. Redacção das línguas nas propostas: chinês, português ou 
inglês.

8. Tipo de empreitada: por preço global.

9. Caução provisória: $300 000,00 (trezentas mil patacas), 
prestada, em numerário ou mediante cheque visado, a entregar 
na Divisão Financeira da Direcção dos Serviços de Turismo, 
por depósito bancário ou garantia bancária aprovada nos ter-
mos legais à ordem da Comissão do Grande Prémio de Macau, 
devendo ser especificado o fim a que se destina.

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

11. Valor da obra: sem preço base.

12. Condições de admissão: entidades inscritas na Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes na moda-
lidade de execução de obras.

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

14. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: Co-
missão do Grande Prémio de Macau, sita em Macau, na Ave-
nida da Amizade n.º 207, Torre de Controlo do Grande Prémio 
de Macau, 1.º andar, até às 17,45 horas do dia 7 de Setembro de 
2015.

15. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento deste concurso público que terá 
lugar às 10,00 horas do dia 26 de Agosto de 2015, na sede da 
Comissão do Grande Prémio de Macau.

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

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau;

Dia e hora: 8 de Setembro de 2015, pelas 10,00 horas.

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

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

a) Preço: 80%; 

b) Prazo de execução: 5%;

c) Plano de trabalhos: 10%; e

 i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho 
crítico das tarefas: 3%;

 ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos: 7%.
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d）同類型之施工經驗5%；

 i 具備曾實施同類型、其金額及規模相等或超過現招標的

工程，連同公共工程主發出之質量驗收證明3%；

 ii 同類型公共或私人工程的經驗2%；

計算之方式根據招標方案內第11條之說明。

18. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門格蘭披治大賽車委員會。

時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公日辦公

時間內。

價格：澳門幣伍佰元正（$500.00）。

二零一五年八月十三日於澳門格蘭披治大賽車委員會

代協調員 朱妙麗 

（是項刊登費用為 $4,185.00）

文 化 產 業 基 金

通 告

第003/PCA/FIC/2015號批示

根據第26/2013號行政法規《文化產業基金》第十八條第二

款的規定，以及行政委員會的第001/CA/FIC/2013號決議，本人

決定：

一、將本身及獲賦予的下列權限授予及轉授予行政委員會委

員朱妙麗：

（一）領導及協調項目資助部、其轄下附屬單位以及行政委

員會法律範疇輔助人員；

（1）決定缺勤屬合理缺勤或不合理缺勤；

（2）批准享受年假申請；

（3）批准超時工作；

（4）核准每年人員的年假表；

（5）批准特別假期及短期無薪假；

（6）決定工作人員出外公幹，但以該等人員有權收取一天日

津貼的公幹情況為限；

d) Experiência em obras semelhantes: 5% 

 i. Obras executadas deste tipo, de valor e dimensão igual 
ou superior, com comprovativos de recepção e de qualidade 
pelos donos de obras públicas: 3%;

 ii. Currículo de obras públicas e privadas desta natureza: 
2%.

O cálculo está descrito no artigo 11.º do programa do concurso.

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

Local: Comissão do Grande Prémio de Macau;

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

Preço: $500,00 (quinhentas patacas). 

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 13 de Agosto de 
2015.

A Coordenadora, substituta, Chu Miu Lai.

(Custo desta publicação $ 4 185,00)

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Avisos

Despacho n.º 003/PCA/FIC/2015

Usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2013 (Fundo das Indús-
trias Culturais) e pela Deliberação n.º 001/CA/FIC/2013 do 
Conselho de Administração, determino:

1. São delegadas e subdelegadas no membro do Conselho de 
Administração, Chu Miu Lai, as seguintes competências pró-
prias e delegadas: 

1) Direcção e coordenação do Serviço de Apoio Financeiro 
a Projectos, das respectivas subunidades e do pessoal de apoio 
na área jurídica do Conselho de Administração;

(1) Justificar ou injustificar faltas;

(2) Autorizar os pedidos de gozo de férias;

(3) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias;

(4) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do pessoal;

(5) Conceder licença especial e licença de curta duração;

(6) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo por um dia;
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（7）准許工作人員參與在澳門特別行政區舉辦的會議、研

討會、座談會、講座及其他同類活動，以及准許有關工作人員在

上項所指條件下參與在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活

動；

（8）認可工作表現評核，惟主管人員除外；

（9）簽署屬文化產業基金職責範圍內發給澳門特別行政區

及以外的實體和機構的文書；

（10）批准就存檔於基金的文件提供資料、查詢及發出證

明，但法律另有規定者除外；

（11）批准返還不涉及執行與文化產業基金簽訂合同或擔保

承諾的文件；

（二）確保人事管理及行使紀律懲戒權；

（三）批准作出由載於文化產業基金本身預算及行政當局投

資與發展開支計劃預算開支表章節中的撥款承擔的用於進行工

程及取得財貨和勞務的開支，但以澳門幣十萬元為限；如屬獲批

准免除諮詢或訂立書面合同者，有關金額上限減半；

（四）除上款所指開支外，還准許作出基金運作所必需的每

月固定開支，如設施及動產的租賃開支、水電費用、清潔服務費

用、樓宇共同管理費或其他性質相同的開支；

（五）經核實合法性、已預留款項以及已獲權限實體許可

後，批准載於文化產業基金本身預算內的費用之處理、結算及支

付；

（六）以文化產業基金的名義簽署一切有關應由行政委員

會訂立的合同的公文書；

（七）准許為人員、物品與設備、不動產與車輛投保；

（八）准許將屬於文化產業基金的，被視為對部門運作已無

用處的財產報廢；

（九）准許金額上限為澳門幣五千元的招待費；

（十）按適用法例規定，准許退還保證金及以銀行擔保或保

險擔保代替存款或以現金提供的保證金。

二、對行使本授權及轉授權所作出的行為，得提起必要訴

願，但法律另有規定者除外。

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

(8) Homologar as avaliações do desempenho, com excepção 
do pessoal de chefia;

(9) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito das atribuições do Fundo das Indústrias Culturais;

(10) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões 
de documentos arquivados no Fundo das Indústrias Culturais, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

(11) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à execução de contratos com o Fundo das Indús-
trias Culturais ou garantia de compromissos.

2) Assegurar a gestão do pessoal e exercer o poder discipli-
nar;

3) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas nos 
capítulos da tabela da despesa do orçamento privativo do 
Fundo das Indústrias Culturais e do orçamento do PIDDA, 
até ao montante de 100 000 (cem mil) patacas, sendo este valor 
reduzido a metade quando tenha sido autorizada a dispensa de 
consulta ou de celebração de contrato escrito;

4) Autorizar ainda, para além das despesas referidas no 
número anterior, as decorrentes de encargos mensais certos, 
necessários ao funcionamento do Fundo, como sejam as de 
arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, paga-
mento de electricidade e água, serviços de limpeza, despesas 
de condomínio ou outras da mesma natureza;

5) Autorizar o processamento, liquidação e pagamento das 
despesas que hajam de ser satisfeitas por conta do orçamento 
privativo do Fundo das Indústrias Culturais, verificados os 
pressupostos de legalidade, cabimentação e autorização pela 
entidade competente;

6) Outorgar, em nome do Fundo das Indústrias Culturais, 
em todos os instrumentos públicos relativos a contratos que 
devam ser lavrados no Conselho de Administração;

7) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

8) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais do Fundo 
das Indústrias Culturais que forem julgados incapazes para o 
serviço;

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

10) Autorizar a restituição de cauções e a substituição, por 
garantia bancária ou seguro-caução, dos depósitos ou da pres-
tação de caução em dinheiro, quando prevista na legislação 
aplicável.

2. Dos actos praticados no exercício das presentes delegações 
e subdelegações de competências, cabe recurso hierárquico ne-
cessário, com exclusão dos excepcionados por lei.
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三、本授權及轉授權不影響收回權及監管權的行使。

四、獲授權及轉授權人認為有利於文化產業基金部門良好

運作時，可將有關職權轉授予其轄下附屬單位的主管人員，惟有

關轉授權內容須明確記錄在行政委員會會議記錄內。

五、廢止公佈於二零一五年七月八日第二十七期《澳門特別

行政區公報》第二組的第002/PCA/FIC/2015號批示。

六、自二零一五年七月二十九日起在本授權及轉授權限範圍

內作出的行為予以追認。

第004/PCA/FIC/2015號批示

根據第26/2013號行政法規《文化產業基金》第十八條第二

款的規定，以及行政委員會的第001/CA/FIC/2013號決議，本人

決定：

一、將本身及獲賦予的下列權限授予及轉授予行政委員會委

員穆欣欣：

（一）領導及協調綜合支援部、其轄下附屬單位以及行政委

員會輔助人員（法律範疇人員除外）；

（1）決定缺勤屬合理缺勤或不合理缺勤；

（2）批准享受年假申請；

（3）批准超時工作；

（4）核准每年人員的年假表；

（5）批准特別假期及短期無薪假；

（6）決定工作人員出外公幹，但以該等人員有權收取一天日

津貼的公幹情況為限；

（7）准許工作人員參與在澳門特別行政區舉辦的會議、研

討會、座談會、講座及其他同類活動，以及准許有關工作人員在

上項所指條件下參與在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活

動；

（8）認可工作表現評核，惟主管人員除外；

（9）簽署屬文化產業基金職責範圍內發給澳門特別行政區

及以外的實體和機構的文書；

（10）批准就存檔於基金的文件提供資料、查詢及發出證

明，但法律另有規定者除外；

3. As presentes delegação e subdelegação de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

4. A delegada e subdelegada poderá subdelegar no pessoal 
de chefia das subunidades respectivas as competências que 
julgue adequadas ao bom funcionamento do Fundo das Indús-
trias Culturais, definindo os conteúdos da subdelegação em 
acta de reunião do Conselho de Administração.

5. É revogado o Despacho n.º 002/PCA/FIC/2015, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 27, II Série, de 8 de Julho de 2015.

6. São ratificados todos os actos praticados, no âmbito das 
presentes delegação e subdelegação de competências, desde 29 
de Julho de 2015.

Despacho n.º 004/PCA/FIC/2015

Usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2013 (Fundo das Indús-
trias Culturais) e pela Deliberação n.º 001/CA/FIC/2013 do 
Conselho de Administração, determino:

1. São delegadas e subdelegadas no membro do Conselho de 
Administração, Mok Ian Ian, as seguintes competências pró-
prias e delegadas: 

1) Direcção e coordenação do Serviço de Apoio Geral, das 
respectivas subunidades e do pessoal de apoio do Conselho de 
Administração (com excepção do pessoal na área jurídica):

(1) Justificar ou injustificar faltas;

(2) Autorizar os pedidos de gozo de férias;

(3) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias;

(4) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do pessoal;

(5) Conceder licença especial e licença de curta duração;

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

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

(8) Homologar as avaliações do desempenho, com excepção 
do pessoal de chefia;

(9) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito das atribuições do Fundo das Indústrias Culturais;

(10) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões 
de documentos arquivados no Fundo das Indústrias Culturais, 
com exclusão dos excepcionados por lei;
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（11）批准返還不涉及執行與文化產業基金簽訂合同或擔保

承諾的文件；

（二）簽署任用書；

（三）代表文化產業基金簽訂所有編制外合同、散位合同及

個人勞動合同；

（四）批准人員及其家屬到衛生局接受健康檢查委員會檢

查；

（五）簽署計算及結算人員服務時間的文件；

（六）根據法律規定，准許向有關人員發放經十二月二十一

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》、第

2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》或合同所

規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律《公務人員公積金

制度》所規定的供款時間獎金；

二、對行使本授權及轉授權所作出的行為，得提起必要訴

願，但法律另有規定者除外。

三、本授權及轉授權不影響收回權及監管權的行使。

四、獲授權及轉授權人認為有利於文化產業基金部門良好

運作時，可將有關職權轉授予其轄下附屬單位的主管人員，惟有

關轉授權內容須明確記錄在行政委員會會議記錄內。

五、自二零一五年七月二十九日起在本授權及轉授權限範圍

內作出的行為予以追認。

二零一五年七月三十日於文化產業基金

行政委員會主席 梁慶庭

（是項刊登費用為 $7,135.00）

土 地 工 務 運 輸 局

名 單

根據八月二十六日第54/G M/97號批示，關於撥給私人和

私人機構財政資助的有關規定，土地工務運輸局現公佈於二零

一五年第二季度的資助名單：

(11) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à execução de contratos com o Fundo das Indús-
trias Culturais ou garantia de compromissos.

2) Assinar os diplomas de provimento;

3) Outorgar, em nome do Fundo das Indústrias Culturais, 
em todos os contratos além do quadro, de assalariamento e in-
dividual de trabalho;

4) Autorizar a apresentação do pessoal e respectivos familia-
res às Juntas Médicas que funcionam no âmbito dos Serviços 
de Saúde;

5) Assinar as certidões de contagem e liquidação do tempo 
de serviço prestado pelo respectivo pessoal;

6) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e sub-
sídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de 
antiguidade e dos subsídios de residência e de família) e nos 
contratos, bem como a atribuição do prémio de tempo de con-
tribuição previsto no Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao 
respectivo pessoal, nos termos legais;

2. Dos actos praticados no exercício das presentes delegações 
e subdelegações de competências, cabe recurso hierárquico ne-
cessário, com exclusão dos excepcionados por lei.

3. As presentes delegação e subdelegação de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

4. A delegada e subdelegada poderá subdelegar no pessoal 
de chefia das subunidades respectivas as competências que 
julgue adequadas ao bom funcionamento do Fundo das Indús-
trias Culturais, definindo os conteúdos da subdelegação em 
acta de reunião do Conselho de Administração.

5. São ratificados todos os actos praticados, no âmbito das 
presentes delegação e subdelegação de competências, desde 29 
de Julho de 2015.

Fundo das Indústrias Culturais, aos 30 de Julho de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Leong Heng 
Teng.

(Custo desta publicação $ 7 135,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Listas

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares 
e a instituições particulares, vem a Direcção dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes publicar a lista de apoios 
concedidos no 2.º trimestre de 2015:
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二零一五年八月四日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $1,224.00）

土地工務運輸局為填補編制外合同人員第一職階特級技術

輔導員一缺，經於二零一五年六月二十四日第二十五期《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的

普通晉級開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

趙澤恩 ............................................................................. 77.72

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一五年八月六日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年八月五日於土地工務運輸局

典試委員會：

代主席：土地工務運輸局一等技術員　陳凱琳

正選委員：旅遊學院特級技術輔導員 黃國榮

候補委員：土地工務運輸局一等技術員 占美珍

土地工務運輸局為填補人員編制行政技術助理員職程第一

職階首席特級行政技術助理員一缺，經於二零一五年六月二十四

受資助機構

Entidade beneficiária

批准日期

Despacho de 

autorização

撥發之金額

Montante 

atribuído

目的

Finalidade

城市規劃學會

Macau Urban Planning Institute

16/12/2014 $ 375,000.00 資助“城市規劃科普系列活動之城市發展的價值

判斷與取捨”部份經費。

Financiamento de parte de despesas relativas 

a fórum público sobre «Juízos Críticos do De-

senvolvimento  Urbano e sua Escolha corres-

pondente a uma Série de Actividades sobre a 

Popularização da Ciência no Âmbito do Planea-

mento Urbanístico».

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 4 de Agosto de 2015.

O Director de Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do pessoal contra-
tado além do quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 25, II Série, de 24 de Junho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chiu Chak Ian Eduardo .....................................................77,72

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 6 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 5 de Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente, substituta: Chan Hoi Lam, técnica de 1.ª classe 
da DSSOPT.

Vogal efectivo: Vong Kuok Veng, adjunto-técnico especialista do 
Instituto de Formação Turística.

Vogal suplente: Chim Mei Chan, técnica de 1.ª classe da 
DSSOPT.

 

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo especialista principal, 1.º 
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日第二十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及

有限制的方式進行的普通晉級開考的公告。現公佈准考人評核

成績如下：

合格准考人： 分

李嘉卿 ............................................................................. 87.94

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，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一五年八月六日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年八月五日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：土地工務運輸局科長 Américo Galdino Dias

正選委員：土地工務運輸局特級技術輔導員 陳月嫦

  教育暨青年局首席技術員 梁女如

土地工務運輸局為填補編制外合同人員第一職階首席技術

輔導員兩缺，經於二零一五年六月二十四日第二十五期《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的

普通晉級開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 孫金蘭 ........................................................................ 85.56

2.º 鍾曉生 ........................................................................ 75.33

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，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一五年八月六日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年八月六日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：土地工務運輸局首席特級技術輔導員 李文煒

escalão, da carreira de assistente técnico administrativo do 
quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 25, II Série, de 24 de Junho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lei Ka Heng .........................................................................87,94

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 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 Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 6 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 5 de Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente: Américo Galdino Dias, chefe de secção da DSSOPT.

Vogais efectivas: Chan Ut Seong, adjunta-técnica especialis-
ta da DSSOPT; e

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

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de duas va-
gas de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, do pessoal contra-
tado além do quadro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes (DSSOPT), aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 25, II Série, de 24 de Junho de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Sun Kam Lan Teresa ................................................. 85,56 

2.º  Chong Io Sang ........................................................... 75,33 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os 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 Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 6 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 6 de Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente: Lei Man Vai, adjunto-técnico especialista principal 
da DSSOPT.
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正選委員：土地工務運輸局特級技術輔導員 余嘉碧

  交通事務局顧問高級技術員 黃偉雅

（是項刊登費用為 $3,911.00）

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技術輔導員職程

第一職階首席技術輔導員兩缺，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萬里長城港務局大樓行政及財政

廳/行政處/人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考

應自緊接有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個

工作日起計十天內作出。

二零一五年八月十二日於海事及水務局

代局長 李榮勝

（是項刊登費用為 $1,126.00）

郵 政 局

公 告

按照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》第二組之通告，本局通過考核方式進行普通對外入職開

考，以個人勞動合同方式招聘以下空缺：

第一職階一等郵務輔導技術員三缺。

茲根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

Vogais efectivos: U Ka Pec, adjunta-técnica especialista da 
DSSOPT; e

Wong Wai Nga, técnico superior assessor da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego.

(Custo desta publicação $ 3 911,00)

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 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores destes Serviços, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhado-
res 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 dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime 
de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Servi-
ços de Assuntos Marítimos e de Água, 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 Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 12 de Agosto de 2015.

O Director, substituto, Lei Veng Seng.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento do se-
guinte lugar, em regime de contrato individual de trabalho da 
Direcção dos Serviços de Correios, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 13, II Série, de 1 de Abril de 2015:

Três lugares de técnico-adjunto postal de 1.ª classe, 1.º escalão.

A lista dos candidatos para a entrevista profissional encon-
tra-se afixada, para consulta, no 2.º andar do edifício-sede da 
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級培訓》第二十七條第二款之規定，投考人專業面試名單已張貼

於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓，並上載到郵政局網頁。

二零一五年八月十一日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,087.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

名 單

地球物理暨氣象局為填補編制外合同制度氣象高級技術員

職程之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》第二組刊登以考核方

式進行普通對外入職開考的通告。現公佈最後成績名單如下：

合格應考人：

姓名 分

陸鎮樺 ............................................................................... 73.7

備註：

1）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

因缺席知識考試而被除名之投考人：兩名。

2）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

因知識考試得分低於五十分被淘汰之投考人：三名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第二款的規定，應考人可自本名單公佈之日起

計算十個工作日內提起上訴。

（經二零一五年八月六日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年八月六日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：副局長 梁嘉靜

Direcção dos Serviços de Correios, sito no Largo do Senado, 
em Macau, e disponível no website desta Direcção de Serviços, 
ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».

Direcção dos Serviços de Correios, aos 11 de Agosto de 
2015.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de meteorologista de 2.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de meteorologista, em regime de contrato além do quadro 
da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 16, II Série, de 22 de Abril de 2015:

Candidato aprovado:

Nome valores

Lok Chan Wa ....................................................................... 73,7

Observações:

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

Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: dois 
candidatos.

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

Excluídos por terem obtido na prova de conhecimentos clas-
sificação inferior a 50 valores: três candidatos.

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 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 

Transportes e Obras Públicas, de 6  de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 6 de 
Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente: Leong Ka Cheng, subdirectora.
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正選委員：顧問氣象高級技術員 徐敏貞

候補委員：首席氣象高級技術員 曾秀樺

（是項刊登費用為 $1,908.00）

公 告

為填補本局編制內人員氣象技術員職程第一職階首席氣象

技術員六缺，經於二零一五年七月二十二日第二十九期《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。

二零一五年八月十一日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $989.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

為填補建設發展辦公室編制外合同人員行政技術助理員職

程第一職階首席行政技術助理員（行政範疇）一缺，經於二零

一五年七月十五日第二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登公告，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第

23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，准考人臨時名單張

貼於羅理基博士大馬路南光大廈十樓本辦公室收件處告示板以

供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年八月四日於建設發展辦公室

主任 周惠民

（是項刊登費用為 $1,018.00）

Vogal efectiva: Choi Man Cheng, meteorologista assessora.

Vogal suplente: Chang Sau Wa, meteorologista principal.

(Custo desta publicação $ 1 908,00)

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, na Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Observatório, 
Taipa Grande, e publicada no website (http://www.smg.gov.mo) 
destes Serviços, a lista provisória dos candidatos ao concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de seis lugares de meteorologista operacional principal, 1.º 
escalão, da carreira de meteorologista operacional do pessoal do 
quadro destes Serviços, cujo anúncio foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II 
Série, de 22 de Julho 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 11 
de Agosto de 2015.

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 989,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, no Gabinete para o Desenvolvimento de 
Infra-estruturas (GDI), sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, a lista provisória dos candi-
datos ao concurso comum, de acesso, condicionado, documen-
tal, para o preenchimento de uma vaga de assistente técnico 
administrativo principal, 1.º escalão, da carreira de assistente 
técnico administrativo, área de administração, em regime de 
contrato além do quadro, cujo anúncio foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, 
II Série, de 15 de Julho de 2015.

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

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 4 
de Agosto de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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通 告

茲特公告，有關公佈於二零一五年八月五日第三十一期《澳

門特別行政區公報》第二組的「離島醫療綜合體——綜合醫院

及輔助設施大樓樁基礎工程」公開招標，招標實體已按照招標

方案第2.2條的規定作出解答，及因應需要，作出補充說明，並將

其等附於招標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室查閱。

二零一五年八月十二日於建設發展辦公室

代主任 Luís Madeira de Carvalho

（是項刊登費用為 $950.00）

電 信 管 理 局

公 告

二零一五年七月二十二日第二十九期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登了以審查文件及有限制的方式進行為填補電信

管理局以編制外合同所任用人員的下列空缺的普通晉級開考公

告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第十八條第三款的規定公佈，准考人臨時名單已張貼於

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，

並於本局網頁內公佈：

一、技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員一缺；

二、技術員職程第一職階一等技術員一缺；

三、高級技術員職程第一職階一等高級技術員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

Aviso

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para 
«Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas — Empreitada de 
construção das fundações por estacas do Edifício do Hospital 
Geral e do Edifício de Apoio Logístico», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 31, 
II Série, de 5 de Agosto de 2015, foram prestados esclareci-
mentos, nos termos do artigo 2.2 do programa do concurso, e 
foi feita aclaração complementar conforme necessidades, pela 
entidade que realiza o concurso e juntos ao processo do con-
curso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-
-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício 
Nam Kwong, 10.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
12 de Agosto de 2015.

O Coordenador, substituto, Luís Madeira de Carvalho. 

(Custo desta publicação $ 950,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontram afixadas na Direcção dos 
Serviços de Regulação de Telecomunicações (DSRT), sita 
na Avenida do Infante D. Henrique, n.os 43-53A, The Macau 
Square, 22.º andar, Macau, e publicadas na página electrónica 
da DSRT, as listas provisórias dos candidatos aos concursos 
comuns, de acesso, documentais e condicionados, para o pre-
enchimento dos seguintes lugares, em regime de contrato além 
do quadro do pessoal da DSRT, cujos anúncios dos avisos de 
abertura foram publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 22 de Julho 
de 2015:

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

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

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

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma 
legal.
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二零一五年八月十三日於電信管理局

代局長 譚韻儀

（是項刊登費用為 $1,498.00）

環 境 保 護 局

名 單

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同人員進行第

一職階一等高級技術員一缺的限制性普通晉級開考公告已於二

零一五年七月一日在《澳門特別行政區公報》第二十六期第二組

內公佈。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

李崇根............................................................................ 82.72

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一五年八月七日批示認可）

二零一五年八月六日於環境保護局

典試委員會： 

主席：環境保護局一等高級技術員 袁文龍 

正選委員：財政局公共財政稽核處代處長 黎寶珊 

  環境保護局顧問高級技術員 Romina Wong

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同人員進行第

一職階首席技術輔導員一缺的限制性普通晉級開考公告已於二

零一五年七月一日在《澳門特別行政區公報》第二十六期第二組

內公佈。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

薛子群 ............................................................................ 83.00

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 13 de Agosto de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Tam Van Iu.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contra-
tado além do quadro da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, 
de 1 de Julho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lei Song Kan ........................................................................ 82,72

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o 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 

Transportes e Obras Públicas, de 7 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 6 de 
Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente: Un Man Long, técnico superior de 1.ª classe da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental.

Vogais efectivas: Lai Pou San, chefe da Divisão de Inspecção 
de Finanças Públicas, substituta, da Direcção dos Serviços de 
Finanças; e

Romina Wong, técnica superior assessora da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental. 

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, do pessoal contratado 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Protecção Am-
biental, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 1 
de Julho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Sit Chi Kuan .........................................................................83,00
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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

工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一五年八月七日批示認可）

二零一五年八月六日於環境保護局

典試委員會：

主席：環境保護局一等高級技術員 袁文龍  

正選委員：環境保護局顧問高級技術員 Romina Wong

  澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 高燦明

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同人員進行第

一職階一等技術輔導員一缺的限制性普通晉級開考公告已於二

零一五年七月一日在《澳門特別行政區公報》第二十六期第二組

內公佈。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

吳雪欣 .............................................................................75.61

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

工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一五年八月七日批示認可）

二零一五年八月六日於環境保護局

典試委員會：

主席：環境保護局特級技術員 黃美玲  

正選委員：澳門特別行政區海關一等高級技術員 謝文蘭

候補委員：環境保護局顧問高級技術員 Romina Wong 

（是項刊登費用為 $4,009.00）

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 

Transportes e Obras Públicas, de 7 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 6 de 
Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente: Un Man Long, técnico superior de 1.ª classe da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental. 

Vogais efectivos: Romina Wong, técnica superior assessora 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental; e

Kou Chan Meng, técnico superior assessor da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau. 

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contra-
tado além do quadro da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, 
de 1 de Julho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Ng Sut Ian ............................................................................. 75,61

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 

Transportes e Obras Públicas, de 7 de Agosto de 2015).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 6 de 
Agosto de 2015.

O Júri:

Presidente: Wong Mei Leng, técnica especialista da Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambiental. 

Vogal efectivo: Che Man Lan, técnica superior de 1.ª classe 
dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial 
de Macau.  

Vogal suplente: Romina Wong, técnica superior assessora da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental. 

(Custo desta publicação $ 4 009,00)
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運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

運輸基建辦公室為填補編制外合同人員技術員職程第一職

階二等技術員（土木工程範疇）三缺，經二零一五年七月八日第

二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考公告。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

臨時名單已張貼於澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈26樓運輸

基建辦公室或可瀏覽本辦公室網頁www.git.gov.mo。

二零一五年八月十三日於運輸基建辦公室

辦公室代主任 吳景松

（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

階顧問高級技術員（資訊範疇）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七月一日

第二十六期《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

蕭廣正 ............................................................................. 86.67

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。 

（經二零一五年八月七日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年八月五日於交通事務局

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

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 para 
as Infra-estruturas de Transportes (GIT), sito na Rua do Dr. 
Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, n.os 1-3, 
26.º andar, Macau, e publicada na página electrónica do GIT 
(www.git.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
área de engenharia civil, da carreira de técnico, em regime 
de contrato além do quadro do GIT, cujo anúncio do aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 8 de Julho de 
2015.

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 13 de 
Agosto de 2015.

O Coordenador do Gabinete, substituto, Ng Keng Chung.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de informática, 
da carreira de técnico superior do trabalhador contratado além 
do quadro da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Trá-
fego, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26 II Série, de 
1 de Julho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Sio Kuong Cheng .................................................................86,67

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 7 de Agosto de 2015). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 5 de 
Agosto 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：交通事務局 職務主管（首席顧問高級技術員）

    （資訊範疇） 關惜宗

正選委員：澳門保安部隊事務局 顧問高級技術員 陳務芹

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

階首席技術輔導員一缺，以審查文件及有限制的方式進行普通晉

級開考，其開考公告已刊登於二零一五年七月一日第二十六期《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

梁恆鋒 ............................................................................. 86.11

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。 

（經二零一五年八月七日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年八月六日於交通事務局

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：交通事務局首席高級技術員 梁喜欣

候補委員：勞工事務局特級督察 劉燕珊

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七月一日第二十六期《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

陳山 ................................................................................. 80.17

O Júri: 

Presidente: Fong Pui Wa, chefia funcional (técnica superior 
assessora) da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Trá-
fego.

Vogais efectivos: Kuan, Afonso Rodrigues, chefia funcional 
(técnico superior assessor principal, área de informática) da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego; e 

Chan Mou Kan, técnica superior assessora da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau. 

Classificativa do candidato ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico 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 26, II Série, de 1 de Julho 
de 2015:

Candidato aprovado: valores

Leong Hang Fong ................................................................86,11

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 7 de Agosto de 2015). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 6 de 
Agosto de 2015.

O Júri: 

Presidente: Chan Ka Chon Paulo, chefia funcional (técnico 
superior principal) da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego. 

Vogal efectiva: Leong Hei Ian, técnica superior principal da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. 

Vogal suplente: Lao In San, inspectora especialista da Direc-
ção dos Serviços para os Assuntos Laborais.

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 26, II Série, de 1 de Julho 
de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chan San ..............................................................................80,17
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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。 

（經二零一五年八月七日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年八月六日於交通事務局

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：澳門監獄顧問高級技術員 郭卓文

     交通事務局首席高級技術員 梁喜欣

（是項刊登費用為 $4,009.00）

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 7 de Agosto de 2015). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 6 de 
Agosto 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: Kuok Cheok Man Jose, técnico superior 
assessor do Estabelecimento Prisional de Macau; e

Leong Hei Ian, técnica superior principal da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego.

(Custo desta publicação $ 4 009,00)
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