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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO
 

Anúncios

Torna-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 encontram afixados, no edifício dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito na Tra-
vessa do Paiva n.º 5, e carregados 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), os 
avisos referentes à abertura dos concursos comuns, de acesso, 
documentais e condicionados aos agentes dos SASG, para o pre-
enchimento de um lugar de assistente de relações públicas prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de assistente de relações públicas, 
área de relações públicas, e um lugar de assistente técnico admi-
nistrativo principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico 
administrativo, área de apoio técnico-administrativo, por provi-
mento em contrato além do quadro dos SASG, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 23 de Setembro de 
2015. 

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalha-
dores dos serviços públicos), se encontra afixada, no edifício 
dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, sito na Travessa 
do Paiva n.º 5, e carregada no sítio da internet dos Serviços de 
Apoio da Sede do Governo (http://www.sasg.gov.mo/), a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento, por 
provimento em contrato além do quadro, de dois lugares de 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de 
informática, dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, cujo 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 34, II Série, de 26 de 
Agosto de 2015.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 7 de Outubro de 2015.

A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.

(Custo desta publicação $ 852,00)

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

政府總部輔助部門為填補以編制外合同任用的公共關係範

疇公關督導員職程第一職階首席公關督導員壹缺及行政技術輔

助範疇行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員壹

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，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。

二零一五年九月二十三日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $1,155.00）

政府總部輔助部門為透過編制外合同方式填補技術員職

程第一職階二等技術員（資訊範疇）兩缺，經二零一五年八月

二十六日第三十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考

核方式進行普通對外入職開考的通告。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，投考人臨時名單張貼於擺華巷五號政府總部輔助部門，

並上載到輔助部門網頁（http://www.sasg.gov.mo/）。

二零一五年十月七日於行政長官辦公室

辦公室代主任 盧麗卿

（是項刊登費用為 $852.00）

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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海 關

通 告

第11/2015/DAF/SA號公開招標

澳門海關宣佈，根據保安司司長於二零一五年七月二十一日

作出的批示，為取得——“快艇，附舷外機及相關設備”進行公

開招標。

有關《招標計劃》及《承投規則》存放於媽閣上街，嘉路一世

船塢西南端，海關大樓之“辦事處”內，有意者可於辦公時間內

到上址參閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付影印費用，招標

程序於上址進行。

標書必須於二零一五年十一月十二日下午五時前遞交至上述

之海關辦事處。

承投商號除須遞交《招標計劃》及《承投規則》所要求

之文件外，尚須遞交已繳付臨時保證金澳門幣肆拾萬元正

（$400,000.00）之證明文件，而該保證金是以存款方式或銀行

擔保方式繳付予澳門海關，倘以存款方式繳交，應交予澳門海關

行政財政廳司庫。

開標日期將於二零一五年十一月十三日上午十時於媽閣上

街，嘉路一世船塢西南端，海關大樓內舉行。

第12/2015/DAF/SA號公開招標

澳門海關宣佈，根據行政長官於二零一五年七月二十八日作

出的批示，為取得——“巡邏船及相關設備”進行公開招標。

有關《招標計劃》及《承投規則》存放於媽閣上街，嘉路一世

船塢西南端，海關大樓之“辦事處”內，有意者可於辦公時間內

到上址參閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付影印費用，招標

程序於上址進行。

標書必須於二零一五年十一月十二日下午五時前遞交至上述

之海關辦事處。

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Avisos

Concurso Público n.º 11/2015/DAF/SA

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de 
acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Se-
gurança, de 21 de Julho de 2015, se encontra aberto o concurso 
público para a aquisição de «Botes rápidos com motor fora de 
borda e os respectivos equipamentos».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se patentes na secretaria do Edifício dos Serviços 
de Alfândega de Macau, localizada na Rua de S. Tiago da 
Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra — Macau, onde decorrerá 
o processo do concurso, e os mesmos poderão ser consultados 
nos dias úteis, nas horas do expediente (estando os interessa-
dos sujeitos ao pagamento das fotocópias dos referidos docu-
mentos, se as quiserem).

As propostas devem ser entregues na «Secretaria» dos Ser-
viços de Alfândega de Macau até às 17,00 horas do dia 12 de 
Novembro de 2015.

Além da entrega dos documentos referidos no respectivo 
programa do concurso e no caderno de encargos deve ser apre-
sentado documento comprovativo da efectivação da caução 
provisória no valor de quatrocentas mil patacas ($ 400 000,00)  
à ordem dos Serviços de Alfândega de Macau, mediante depó-
sito em dinheiro ou garantia bancária. Caso a caução provsória 
seja efectivada através de depósito em dinheiro, tal deverá ser 
feito na Tesouraria do Departamento Administrativo e Finan-
ceiro dos Serviços de Alfândega de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Ser-
viços de Alfândega, localizado na Rua de S. Tiago da Barra, 
Doca D. Carlos I, SW, Barra — Macau, pelas 10,00 horas, no 
dia 13 de Novembro de 2015. 

Concurso Público n.º 12/2015/DAF/SA

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de 
acordo com o despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 28  
de Julho de 2015, se encontra aberto o concurso público para a 
aquisição de «Lancha da fiscalização e os respectivos equipa-
mentos».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se patentes na secretaria do Edifício dos Serviços 
de Alfândega de Macau, localizada na Rua de S. Tiago da 
Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra — Macau, onde decorrerá 
o processo do concurso, e os mesmos poderão ser consultados 
nos dias úteis, nas horas do expediente (estando os interessa-
dos sujeitos ao pagamento das fotocópias dos referidos docu-
mentos, se as quiserem).

As propostas devem ser entregues na «Secretaria» dos Ser-
viços de Alfândega de Macau até às 17,00 horas do dia 12 de 
Novembro de 2015.
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承投商號除須遞交《招標計劃》及《承投規則》所要求

之文件外，尚須遞交已繳付臨時保證金澳門幣壹佰萬元正

（$1,000,000.00）之證明文件，而該保證金是以存款方式或銀行

擔保方式繳付予澳門海關，倘以存款方式繳交，應交予澳門海關

行政財政廳司庫。

開標日期將於二零一五年十一月十三日下午三時於媽閣上

街，嘉路一世船塢西南端，海關大樓內舉行。

二零一五年十月七日於海關

關長 賴敏華

（是項刊登費用為 $2,855.00）

立 法 會 輔 助 部 門

公 告

為填補立法會輔助部門人員編制外合同第一職階一等技術

員一缺，經於二零一五年八月二十六日第三十四期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考公告。現根據第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

張貼在立法會前地立法會大樓立法會輔助部門人力資源暨財政

處。

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。

二零一五年十月八日於立法會輔助部門

秘書長 楊瑞茹

（是項刊登費用為 $1,087.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

名 單

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，以填補終審

法院院長辦公室編制內高級技術員職程第一職階首席顧問高級

技術員兩缺的普通晉級開考的公告，已於二零一五年八月十二日

Além da entrega dos documentos referidos no respectivo 
programa do concurso e no caderno de encargos deve ser apre-
sentado documento comprovativo da efectivação da caução 
provisória no valor de um milhão de patacas ($ 1 000 000,00)  à 
ordem dos Serviços de Alfândega de Macau, mediante depósi-
to em dinheiro ou garantia bancária. Caso a caução provsória 
seja efectivada através de depósito em dinheiro, tal deverá ser 
feito na Tesouraria do Departamento Administrativo e Finan-
ceiro dos Serviços de Alfândega de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Ser-
viços de Alfândega, localizado na Rua de S. Tiago da Barra, 
Doca D. Carlos I, SW, Barra — Macau, pelas 15,00 horas, no 
dia 13 de Novembro de 2015. 

Serviços de Alfândega, aos 7 de Outubro de 2015.

A Directora-geral, Lai Man Wa.

(Custo desta publicação $ 2 855,00)

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamen-
to, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, para consulta, 
na Divisão de Recursos Humanos e Finanças dos Serviços de 
Apoio à Assembleia Legislativa, sita no Edifício da Assem-
bleia Legislativa, na Praça da Assembleia Legislativa, a lista 
provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, docu-
mental, condicionado aos trabalhadores destes Serviços, para o 
preenchimento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
em regime de contrato além do quadro do pessoal dos Serviços 
de Apoio à Assembleia Legislativa, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 34, II Série, de 26 de Agosto de 2015.

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

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 8 de Outu-
bro de 2015.

A Secretária-geral, Ieong Soi U.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares na categoria de técnico superior assessor principal, 
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第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組公佈，現公佈投考人

最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 馮威廉 ........................................................................ 92.50

2.º 陳燕玲 ........................................................................ 91.25

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，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提出上訴。

（經終審法院院長於二零一五年十月八日批示確認）

二零一五年十月八日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

主席：終審法院院長辦公室主任 鄧寶國

正選委員：終審法院院長辦公室人力資源處處長 陳瑞芳

  行政公職局首席顧問高級技術員 譚惠珠

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，為一名編

制外合同人員進行技術輔導員職程第一職階一等技術輔導員的

普通晉級開考的公告，已於二零一五年八月十二日在第三十二期

《澳門特別行政區公報》第二組公佈，現公佈投考人最後成績名

單如下：

合格投考人： 分

施劍華 ............................................................................ 78.50

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提出上訴。

（經終審法院院長於二零一五年十月八日批示確認）

二零一五年十月八日於終審法院院長辦公室

典試委員會：

主席：終審法院院長辦公室人力資源處處長 陳瑞芳

1.º escalão, da carreira de técnico superior do quadro do pessoal 
do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 12 de 
Agosto de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Fung Wai Lim William .................................................92,50

2.º Chan In Leng .................................................................91,25

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 candida-
tos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 8 de Outubro de 2015).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
8 de Outubro de 2015.

O Júri:

Presidente: Tang Pou Kuok, chefe do GPTUI.

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

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

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para um trabalhador con-
tratado além do quadro na categoria de adjunto-técnico de 1.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do Gabinete 
do Presidente do Tribunal de Última Instância, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 12 de Agosto de 
2015:

Candidato aprovado: valores

Si Kim Wa ............................................................................. 78,50

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

(Homologada por despacho do presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 8 de Outubro de 2015).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
8 de Outubro de 2015.

O Júri:

Presidente: Chan Soi Fong, chefe da Divisão de Recursos 
Humanos do GPTUI.
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正選委員：終審法院院長辦公室一等高級技術員 曾華富

  勞工事務局特級督察 阮嘉儀

（是項刊登費用為 $2,855.00）

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

特級技術員一缺，經二零一五年八月十二日第三十二期《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

劉因力 ............................................................................. 80.83

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，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十月七日批示認可）

二零一五年十月五日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

正選委員：檢察長辦公室支援廳資訊處處長 蕭麗媛

     行政公職局指定人員 方偉聖（教育暨青年局

     二等高級技術員）

（是項刊登費用為 $1,390.00）

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件及有限制方式，為檢察長辦公室人員進行普通晉級開考，

以填補本辦公室編制外合同人員技術輔導員職程第一職階特級

技術輔導員兩缺。

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

Un Ka I, inspectora especialista da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais.

(Custo desta publicação $ 2 855,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Lista

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 32, II Série, 
de 12 de Agosto de 2015:

Candidato aprovado: valores

Liu Yinli ...............................................................................80,83

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candida-
to pode interpor recurso da presente lista 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 

Outubro de 2015).

Gabinete do Procurador, aos 5 de Outubro de 2015.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Siu Lee Lail, chefe da Divisão de Informá-
tica do DA do GP; e

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

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o 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 dos trabalhadores contratados além 
do quadro do Gabinete do Procurador, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos».
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上述開考通告張貼在新口岸宋玉生廣場獲多利大廈十六樓

檢察長辦公室人事財政廳內，並於檢察院網頁及行政公職局網

頁內公佈，報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈

之日的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年十月七日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $1,087.00）

新 聞 局

名 單

為履行關於撥給私人和私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，新聞局現公佈二零一五年第三季的資助

名單：

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado no Departamento de Gestão Pessoal e 
Financeira do Gabinete do Procurador, sito na Alameda Dr. 
Carlos D’Assumpção, NAPE, Edifício Hot Line, 16.º andar, e 
publicado na internet do Ministério Público e dos SAFP, e que 
o prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Gabinete do Procurador, aos 7 de Outubro de 2015.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
instituições particulares, vem o Gabinete de Comunicação Social 
publicar a listagem dos apoios concedidos no 3.º trimestre de 
2015:

受資助者

Beneficiários dos apoios financeiros

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門日報有限公司

Diario de Macau — Empresa Jornalistica e 

Editorial, Limitada

9/4/2015 $ 954,954.00 二零一五年澳門特別行政區政府對定對刊物之補

助。

Apoio do Governo da RAEM às publicações 

periódicas referentes ao ano de 2015.
華僑報出版社有限公司

Jornal Va Kio

9/4/2015 $ 954,954.00 

新濠江報集團有限公司

Publicacao Novo Hou Kong Grupo Lda.

9/4/2015 $ 954,954.00 

大眾報有限公司

Jornal Tai Chung Pou

9/4/2015 $ 720,355.00 

市民日報

Jornal do Cidadão

9/4/2015 $ 720,355.00 

正報有限公司

Jornal Cheng Pou, Limitada

9/4/2015 $ 720,355.00 

星報

Jornal (Estrela) Seng Pou

9/4/2015 $ 720,355.00 

現代澳門日報有限公司

Jornal Macau Presente, LDA.

9/4/2015 $ 720,355.00 

華澳日報有限公司

Jornal Correio Sino-Macaense Limitada

9/4/2015 $ 720,355.00 
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受資助者

Beneficiários dos apoios financeiros

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

新聞出版廠有限公司

Fábrica de Notícias, LDA.

9/4/2015 $ 720,355.00 二零一五年澳門特別行政區政府對定對刊物之補

助。

Apoio do Governo da RAEM às publicações 

periódicas referentes ao ano de 2015.
澳門體育週報

Jornal Semanário Desportivo de Macau

9/4/2015 $ 410,782.00 

訊報報業有限公司

Jornal de Informação (Son Pou)

9/4/2015 $ 410,782.00 

澳門脈摶傳播有限公司

Jornal o Pulso de Macau

9/4/2015 $ 410,782.00 

澳門文娛報

Jornal Semanário Recreativo de Macau

9/4/2015 $ 410,782.00 

時事新聞報

Jornal Si-Si

9/4/2015 $ 410,782.00 

經緯出版社

Publiçação Longitude Latitude

9/4/2015 $ 410,782.00 

澳門觀察報

Observatorio de Macau

9/4/2015 $ 147,217.00 

澳門會展經濟報有限公司

Companhia de Jornal Economica de Con-

venção e Exposição Macau LDA.

9/4/2015 $ 410,782.00 

澳門商報國際傳媒集團有限公司

Companhia de Jornal e Media Internacional 

(Grupo) Macau Comercial Limitada

9/4/2015 $ 410,782.00 

澳門捷點傳媒有限公司

Media do Clique de Macau Limitada

9/4/2015 $ 351,414.00 

澳門論壇日報

Tribuna de Macau — Empresa Jornalistica 

e Editorial S.A.

9/4/2015 $ 720,355.00 

句號報

Praia Grande Edições, Limitada

9/4/2015 $ 720,355.00 

號角報

O Clarim

9/4/2015 $ 397,164.00 

澳門新聞工作者協會

Associação dos Trabalhadores da Comuni-

cação Social de Macau

18/6/2015 $ 200,000.00 資助舉辦“『盧溝橋事變』報導第一人‧方大曾戰

地攝影遺作展”。

Subsídio à exposição fotográfica de Fang Daiceng, 

a primeira pessoa a fazer cobertura de imagem 

no campo de batalha aquando do «Incidente 

da Ponte Marco Polo».

澳門傳媒工作者組織福利會

União de Beneficência das Associações de 

Trabalhadores da Comunicação Social de 

Macau

16/7/2015 $ 2,645,460.00 資助推行新聞從業員醫療保險計劃。

Fundos destinados à aplicação do plano de 

seguro de assistência médica para profissionais 

da comunicação social.
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二零一五年十月五日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $4,489.00）

通 告

按照行政長官二零一五年九月二十五日的批示，並根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，新聞局通過考核

方式進行普通對外入職開考，以編制外合同方式招聘技術員職

程第一職階二等技術員（中文社會傳播範疇）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

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備新聞、傳意、傳播、中國語言文學或同類範疇的高等

課程學歷。

受資助者

Beneficiários dos apoios financeiros

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

Montantes 

atribuídos

目的

Finalidades

澳門新聞工作者協會

Associação dos Trabalhadores da Comuni-

cação Social de Macau

10/9/2015 $ 100,000.00 資助新聞工作者協會出席《第十四屆海峽兩岸及

港澳新聞研討會》。

Subsídio à Associação dos Trabalhadores da 

Comunicação Social de Macau para participarem 

na 14.ª edição de seminário de comunicação 

social entre os dois estreitos, Hong Kong e Macau.

合計

Soma

$ 16,475,568.00

Gabinete de Comunicação Social, aos 5 de Outubro de 2015.

O Director do Gabinete, Chan Chi Ping, Victor.

(Custo desta publicação $ 4 489,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Exe-
cutivo, de 25 de Setembro 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 concur-
so comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, área de comunicação social da língua chinesa, da carreira 
de técnico, em regime de contrato além do quadro do Gabinete 
de Comunicação Social:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

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

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

c) Possuam habilitações académicas a nível de curso superior 
em comunicação social ou na área de literatura e língua chine-
sa.
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3. 投考方式及地點

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的專用印件，

並於指定期限及辦公時間內以親送方式到澳門南灣大馬路762-

804號中華廣場15樓新聞局行政財政處遞交。

3.1 與公職無聯繫的投考人遞交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件；

c）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工作經

驗，以及附同相關證明文件）。

3.2 與公職有聯繫的投考人遞交：

上述a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人

資料紀錄；

如上述a）及b）項所指文件以及個人資料紀錄已存於所屬部

門的個人檔案，則免除提交，但須於報考時明確聲明。

3.3 遞交文件時，須出示文件的正本或認證本。

3.4 上指專用印件可到印務局購買或從該局網頁下載。

4. 公佈名單

4.1 臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號

中華廣場15樓新聞局大堂並上載於新聞局網頁http://w ww.gcs.

gov.mo。確定名單內列明進行知識考試的地點、日期及時間。上

述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》

公佈；

4.2 知識考試的成績名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號

中華廣場15樓新聞局大堂並上載於新聞局網頁http://www.gcs.

gov.mo。名單內列明進行專業面試的地點、日期及時間。上述名

單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈；

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidatu-
ras

A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
do impresso próprio, aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 250/2011, devendo o mesmo ser entregue, pes-
soalmente, até ao termo do prazo fixado e durante as horas 
normais de expediente, na Divisão Administrativa e Finan-
ceira do Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida 
da Praia Grande, n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º andar, 
Macau.

3.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Documento comprovativo da habilitação académica exigi-
da no presente aviso;

c) Nota curricular, devidamente assinada, donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissio-
nal complementar e experiência profissional, devendo a mesma 
ser acompanhada dos documentos comprovativos do mencio-
nado.

3.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos acima referidos nas alíneas a), b) e c) e ainda 
um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem;

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

3.3 No acto de entrega da documentação supramencionada 
devem ser exibidos os documentos originais ou devidamente 
autenticados.

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

4. Publicitação das listas

4.1 As listas provisória e definitiva do concurso serão afixa-
das 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, Macau, bem como disponibilizadas na página electró-
nica do GCS, em http://www.gcs.gov.mo, sendo publicadas no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
os locais em que as mesmas se encontram afixadas e podem 
ser consultadas. O local, data e hora para a realização de prova 
escrita de conhecimentos serão publicados na lista definitiva;

4.2 A lista classificativa da prova escrita de conhecimentos 
será afixada no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito 
na Avenida da Praia Grande, n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 
15.º andar, Macau, bem como disponibilizada na página elec-
trónica do GCS, em http://www.gcs.gov.mo, sendo publicada 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau, os locais em que a mesma se encontra afixada e pode 
ser consultada. O local, data e hora para a realização de en-
trevista profissional serão publicados na lista classificativa da 
prova escrita de conhecimentos.
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4.3 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表二第五級別所載的350點，享有公職一般

制度規定的權利及福利。

6. 任用方式

以編制外合同方式聘用，而首六個月以散位方式訂立試用

期。

7. 職務內容

技術員（中文社會傳播範疇），負責研究、改編或採用技術

方法和程序制訂研究工作、構思及發展計劃、發出意見書，參與

部門和跨部門性質的工作小組會議，以備上級就有關社會傳播

範疇的政策和管理措施作出決定。

8. 甄選方式

甄選是透過以下方法進行，該等方法的評分比例如下：

a）知識考試——50%；

b）專業面試——30%；

c）履歷分析——20%。

各項甄選方法中取得成績均以0分至100分表示。

上述a）及b）項之甄選方式為淘汰制，應考人所得分數低於

50分者，即被淘汰。

知識考試為時三小時，是評估投考人擔任職務所須具備的

一般知識或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各種甄選方法

中得分的加權算術平均數。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。

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

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350, 
nível 5, da tabela indiciária constante do mapa 2 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da função pública.

6. Forma de provimento

O contrato além do quadro será precedido de um período 
experimental de 6 meses em regime de contrato de assalaria-
mento.

7. Conteúdo funcional

O técnico de 2.ª classe da área de comunicação social em 
língua chinesa, estuda, adapta ou aplica métodos e processos 
técnico-científicos, elaborando estudos concebendo e desen-
volvendo projectos, emitindo pareceres e participando em 
reuniões e grupos de trabalho de carácter departamental e 
interdepartamental, tendo em vista preparar a tomada de deci-
são superior sobre medidas de política e gestão na área da sua 
especialidade.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante a aplicação dos seguin-
tes métodos, os quais serão ponderados da seguinte forma:

a) Prova escrita de conhecimentos — 50%;

b) Entrevista profissional — 30%;

c) Análise curricular — 20%.

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

O método referido na alínea a) e b) tem carácter elimina-
tório e consideram-se excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

A prova de conhecimentos terá a duração de 3 horas e visa 
avaliar o nível de conhecimentos gerais ou específicos exigíveis 
para o exercício da função.

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

Através da análise curricular pretende-se examinar a prepa-
ração do candidato para o desempenho da 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 nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.
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如得分相同，投考人之排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定的優先條件為

之。

9. 考試範圍

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

2）經十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

3）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改、十二月二十一

日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》；

4）第2/1999號法律通過之《政府組織綱要法》；

5）第6/1999號行政法規訂定之《政府部門及實體的組織、

職權與運作》；

6）第7/2012號行政法規——《新聞局的組織及運作》；

7）第7/90/M號法律——《出版法》；

8）第11/91/M號訓令附件——《出版登記規章》；

9）經十一月二十九日第93/99/M號法令修改、九月四日第

8/89/M號法律《訂定視聽廣播業務之法律制度事宜》；

10）第145/2002號行政長官批示——《澳門特別行政區政府

對定期刊物的補助制度》；

11）專業知識：

11.1）撰寫新聞稿；

11.2）編寫新聞消息，供新媒體發佈之用；

11.3）就新聞傳播事宜編寫計劃書。

投考人可查閱上述法例，但不得查閱任何參考書籍或其他

資料及不可使用電子設備。

10. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

11. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：研究及推廣廳廳長　林佩貞

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

9. Programa das provas

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

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

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 alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 
28 de Dezembro;

4) Lei de Bases da Orgânica do Governo, aprovada pela Lei 
n.º 2/1999;

5) Regulamento Administrativo n.º 6/1999 — Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públi-
cos;

6) Regulamento Administrativo n.º 7/2012 — Organização e 
funcionamento do Gabinete de Comunicação Social;

7) Lei n.º 7/90/M — Lei de imprensa;

8) Anexo à Portaria n.º 11/91/M — Regulamento do registo 
de imprensa;

9) Estabelece o regime jurídico da actividade de radiodifu-
são televisiva e sonora, aprovado pela Lei n.º 8/89/M, de 4 de 
Setembro, com a alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 93/99/M, 
de 29 de Novembro;

10) Despacho do Chefe do Executivo n.º 145/2002 — «O sis-
tema de apoios do Governo da Região Administrativa Especial 
de Macau às publicações periódicas»;

11) Conhecimentos profissionais:

11.1 Elaboração de nota de imprensa;

11.2 Elaboração de informação noticiosa para efeitos de 
divulgação na nova media;

11.3 Redigir projectos relativos à comunicação social.

Aos candidatos é permitida a consulta das legislações acima 
referidas, não podendo, contudo, consultar quaisquer livros de 
referência nem utilizar aparelhos electrónicos.

10. Legislação aplicável

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

11. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lam Pui Cheng, chefe do Departamento de Es-
tudos e Promoção.
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正選委員：推廣處處長　歐舜華

  首席顧問高級技術員　盧貴妹

候補委員：二等高級技術員　吳嘉倩

  特級技術員　梁雪儀

12. 注意事項

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所提供的個人

資料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處

理。

二零一五年十月七日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $8,560.00）

禮 賓 公 關 外 事 辦 公 室

公 告

禮賓公關外事辦公室通過考核方式進行普通對外入職開

考，以編制外合同制度招聘技術員職程第一職階二等技術員（英

語傳意範疇）四缺，經二零一五年四月二十二日第十六期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登開考通告。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，將臨時名單張貼於澳門卑第巷1-3號澳門華人銀行大廈本

辦公室之報告板上，並同時上載於本辦公室網頁（ht tp://w w w.

gprpae.gov.mo）。

二零一五年十月八日於禮賓公關外事辦公室

辦公室主任 馮少榮

（是項刊登費用為 $1,057.00）

通 告

按照行政長官二零一五年九月一日的批示，以及根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，禮賓公關外事辦

Vogais efectivos: Au Son Wa, chefe da Divisão de Promoção; e

Lou Kuai Mui, técnica superior assessora principal.

Vogais suplentes: Ng Ka Sin, técnica superior de 2.ª classe; e

Leong Sut I, técnica especialista.

12. Observações

As informações fornecidas aos candidatos servem apenas 
para o presente recrutamento. Todos os dados pessoais serão 
processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 «Lei da Protecção 
de Dados Pessoais».

Gabinete de Comunicação Social, aos 7 de Outubro de 2015.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 8 560,00)

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS                   

E ASSUNTOS EXTERNOS

Anúncio

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 3 do arti-
go 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, no quadro 
informativo das instalações do Gabinete de Protocolo, Rela-
ções Públicas e Assuntos Externos, sitas na Travessa do Padre 
Narciso, n.os 1-3, Edifício «The Macau Chinese Bank», Macau, 
e disponível no sítio da internet deste Gabinete (http://www.
gprpae.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de quatro lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, área de comunicação em língua 
inglesa, em regime de contrato além do quadro deste Gabinete, 
cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 
22 de Abril de 2015.

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exter-
nos, aos 8 de Outubro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Fung Sio Weng.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Exe-
cutivo, de 1 de Setembro de 2015, e 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 concur-
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公室現通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制

度招聘技術員職程第一職階一等技術員（資訊範疇）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

告公佈於《澳門特別行政區公報》後緊接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. 任用方式

任用方式為編制外合同。

3. 報考條件

凡在報考期限屆滿前，同時符合下列條件者，方可投考：

3.1 澳門特別行政區永久性居民；

3.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

3.3 具備資訊範疇的高等課程學歷；或按照第14/2009號法

律第七十三條第二款的規定，凡於該法律生效之日屬資訊督導

員特別職程的人員，只要於資訊範疇技術員一般職程的職位開

考之日在資訊範疇技術輔導員一般職程的特級技術輔導員職級

服務滿三年，且在該段服務時間內的工作表現評核中取得不低於

“滿意”的評語；

3.4 具備兩年等同資訊範疇技術員工作經驗。

4. 報名方式、地點及報考時應備妥的資料及文件

4.1 報考者須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考

報名表》（格式1–可於印務局購買或在該局網頁下載），且於指

定期限及辦公時間內（週一至週四，上午九時至中午一時，下午

二時三十分至下午五時四十五分；週五，上午九時至中午一時，下

午二時三十分至下午五時三十分），將報名表連同下列所載之有

關文件，以親送方式遞交至澳門卑第巷1–3號澳門華人銀行大廈

5樓，禮賓公關外事辦公室。

so comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, área de informática, em regime de con-
trato além do quadro do Gabinete de Protocolo, Relações Pú-
blicas e Assuntos Externos, adiante designado por GPRPAE:

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.

2. Forma de provimento

O provimento é em regime de contrato além do quadro.

3. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo 
do prazo para apresentação de candidaturas, satisfaçam cumu-
lativamente as seguintes condições:

3.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;  

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

3.3 Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior na área de informática.

Os trabalhadores integrados, à data da entrada em vigor da 
Lei n.º 14/2009, na carreira especial de assistente de informá-
tica podem candidatar-se à carreira geral de técnico na área de 
informática, desde que, à data da abertura do respectivo con-
curso, detenham 3 anos de serviço na categoria de especialista 
da carreira geral de adjunto-técnico na área de informática, 
com menção não inferior a «Satisfaz» na avaliação do desem-
penho, nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da referida lei. 

3.4 Dois anos de experiência profissional de técnico, área da 
informática ou equivalente.

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

4.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (modelo 1 que se en-
contra à venda na Imprensa Oficial ou disponível no website da 
referida entidade), devendo a mesma ser entregue, pessoalmen-
te, até ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de 
expediente (2.ª a 5.ª-feira: 09,00 às 13,00 e 14,30 às 17,45 horas; 
6.ª-feira: 09,00 às 13,00 e 14,30 às 17,30 horas), no Gabinete 
de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, sito na 
Travessa do Padre Narciso, n.os 1-3, Edifício «The Macau Chi-
nese Bank», 5.º andar, Macau, acompanhado da documentação 
abaixo indicada;
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4.2 應遞交的文件

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求之學歷證明文件副本；

c）以澳門特別行政區其中一種正式語文書寫及經投考人簽

署之履歷；

d）本通告所要求的工作經驗證明文件：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以個人名譽承諾作出的

聲明證明；

e）倘有補充職業培訓之證明文件副本，作履歷分析之用；

f）與公共部門有聯繫之投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明曾任職務、現處職程及職級、聯繫

性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加開考所需

的工作表現評核；

g）與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有

上述4.2中a）、b）、e）及f）項所指的文件，則免除提交，但須於

報考時明確聲明；

h）上述a）、b）及e）項所指的文件，可根據《公證法典》規定

由公證員鑑證，或根據第5/98/M號法令第二十七條的規定由禮

賓公關外事辦公室工作人員鑑證，如屬後者，在遞交上述未經鑑

證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。

5. 職務內容的一般特徵

技術員須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對

既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用

的職務。

技術員（資訊範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

以備上級就資訊範疇的政策和管理制訂措施作決定。主要職務

包括：

5.1 負責本辦所有資訊設備的技術支援、管理及維護；電腦

硬件的安裝及維護、網絡環境下的軟件安裝及設定等工作。

5.2 網絡硬件設備及網絡伺服器的安裝、設定及管理；包括

區域網絡及廣域網絡的網絡架設、日常監察及保安等工作。

4.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso;

c) Nota curricular escrita numa língua oficial da RAEM, de-
vidamente assinada pelo candidato;

d) Documento comprovativo de experiência profissional exi-
gida no presente aviso: a experiência profissional demonstra-se 
por documento emitido pela entidade empregadora onde foi 
obtida ou mediante declaração do candidato sob compromisso 
de honra;

e) Cópia do documento comprovativo da formação profis-
sional complementar, caso o candidato a tenha, para efeitos de 
análise curricular;

f) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública e a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso;

g) Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a), b), e) e f) do ponto 4.2, se os mesmos já se encontrarem ar-
quivados nos respectivos processos individuais, devendo, neste 
caso, ser declarado expressamente tal facto na apresentação da 
candidatura;

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

5. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Ao técnico cabem funções de estudo e aplicação de métodos 
e processos de natureza técnica, com autonomia e responsabi-
lidade, enquadradas em planificação estabelecida, requerendo 
uma especialização e conhecimentos profissionais adquiridos 
através de um curso superior.

Técnico, área de informática

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-
-científicos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo 
projectos, emitindo pareceres e participando em reuniões e 
grupos de trabalho de carácter departamental e interdeparta-
mental, tendo em vista preparar a tomada de decisão superior 
sobre medidas de política e gestão na área de informática. As 
funções principais abrangem:

5.1 Assegurar a assistência técnica, a gestão e a manutenção 
dos equipamentos informáticos do Gabinete, a instalação e a 
manutenção de hardware do computador, a instalação e confi-
guração de software em ambiente de rede;

5.2 Assegurar a instalação, a configuração e a gestão dos ser-
vidores da rede e do hardware da rede, incluindo a criação, a 
fiscalização diária e a segurança das redes Lan e Wan.
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6. 薪俸、權利及福利

第一職階一等技術員之薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表二所載的第五級別400點，享有公職一般

制度規定的權利及福利。

7. 甄選方法

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%；及

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，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。

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。

投考人若缺席或放棄任一考核，亦被淘汰，7.1 c）項除外。

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，以0分至100分表示。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。

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

8. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

8.1 「法例」部份：

a）《澳門特別行政區基本法》；

b）第233/2012號行政長官批示——設立禮賓公關外事辦公

室；

6. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
400 da tabela indiciária, constante do mapa 2 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da função pública.

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%; e

c) Análise curricular: 10%.

7.2 O método referido na alínea a) do ponto anterior tem ca-
rácter eliminatório.

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

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

A análise curricular destina-se a examinar a preparação do 
candidato para o desempenho de determinada função, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a avaliação do 
desempenho, a qualificação e experiência profissionais, os tra-
balhos realizados e a formação profissional complementar.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído, salvo o disposto no 7.1 c).

A classificação final resulta da média aritmética simples ou 
ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção 
utilizados, adoptando-se a escala de 0 a 100 valores. São consi-
derados excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias 
ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 
valores.

Em caso de igualdade classificativa são aplicados os critérios 
de preferência sucessiva previstos no artigo 26.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos».

8. Programa das provas

O programa abrangerá as seguintes matérias:

8.1 Legislação:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

b) Despacho do Chefe do Executivo n.º 233/2012 — Cria o 
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exter-
nos;
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c）《澳門公職法律制度》：

——經十二月二十一日第87/89/M號法令核准，且經十二月

二十八日第62/98/M號法令修改之《澳門公共行政工作人員通

則》；

d）公共財政管理制度：

——經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修改的十二月十五日第122/84/M號法令——有關工程、取得財

貨及勞務之開支制度；

——七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服

務之程序；

——六月三日第39/GM/96號批示——《訂定行政當局在資

訊方面之活動之若干協調機制》；

e）第8/2005號法律——《個人資料保護法》；

f）第5/2005號法律——《訂定電子文件及電子簽名的法律制

度》；

g）第7/20 07號行政法務司司長批示——《制訂澳門特別

行政區所有公共行政部門或實體有關對電子公函應採取的措

施》。

8.2 資訊系統基本知識：

a）資訊系統的概念；

b）電腦軟硬件的知識；

c）Windows系統管理；

d）內聯網及國際互聯網知識；

e）電腦邏輯運算；

f）常用的資訊應用的知識；

g）資訊安全及危機知識；

h）資訊保安及週邊設備的相關知識。

8.3 網絡及系統的管理：

a）網絡系統構建及管理的知識，包括：基本應用、網絡系統

及相關設備的規劃、設計、配置、操作及維護；

b）網絡協定和標準、互聯網的認識；

c）Windows Server、Linux及VMware作業系統的安裝、操

作、維護及疑難排解；

d）伺服器架設及管理；

e）伺服器安裝及設定，包括：W i n d o w s S e r v e r、We b 

Server、Email Server、Domain Server、DNS Server及SQL 

Server等；

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

d) Regime de administração financeira pública:

— 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;

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

— Despacho n.º 39/GM/96, de 3 de Junho — Define meca-
nismos de coordenação das actividades da Administração no 
domínio da informática;

e) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

f) Lei n.º 5/2005 — Estabelece o regime jurídico dos docu-
mentos e assinaturas electrónicas;

g) Despacho da Secretária para a Administração e Justi-
ça n.º 7/2007 — Estabelece as medidas a adoptar por todos os 
serviços ou entidades públicas da Administração da RAEM 
relativamente a documentos electrónicos.

8.2 Conhecimentos essenciais de sistemas de informação:

a) Conceitos de sistemas informáticos;

b) Conhecimentos sobre hardware e software;

c) Gestão do sistema Windows; 

d) Conhecimentos sobre intranet e internet; 

e) Lógica e algoritmo da informática; 

f) Conhecimentos das aplicações informáticas mais comuns; 

g) Conhecimentos sobre segurança e crises da informação; 

h) Conhecimentos sobre segurança da informação e equipa-
mentos periféricos.

8.3 Gestão de redes e de sistemas:

a) Conhecimentos sobre construção e gestão do sistema das 
redes, incluindo: conhecimentos sobre aplicação básica e sobre 
planeamento, design, configuração, operação e manutenção de 
sistemas de redes e dos respectivos equipamentos;

b) Conhecimentos sobre os acordos e padrões de redes e 
sobre a internet;

c) Instalação, operação, manutenção e resolução dos proble-
mas dos sistemas operativos Windows Server, Linux e VMware;

d) Construção e gestão de servidores;

e) Instalação e configuração de servidores, incluindo: Win-
dows Server, Web Server, E-mail Server, Domain Server, DNS 
Server e SQL Server, etc.;
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f）資訊及網絡保安的知識；

g）網絡硬件設備的安裝、設定及管理，包括：S w i t c h、

Router及Firewall等；

h）網絡及硬件的各種測試方式的相關知識；

i）資訊安全及危機管理。

在知識考試時，投考人可參閱上述所列的法規外，不得查閱

任何參考書籍或其他資料。

9. 公佈名單

9.1 臨時名單、確定名單、中間各階段成績名單，以及最後

成績名單將於澳門卑第巷1–3號澳門華人銀行大廈禮賓公關外

事辦公室之報告板上張貼，並上載於禮賓公關外事辦公室網頁

（www.gprpae.gov.mo）；

上述名單的張貼及查閱地點的公告將於《澳門特別行政區

公報》公佈；

9.2 知識考試及專業面試的日期、時間及地點將分別於公佈

准考人確定名單及知識考試成績名單的公告時通知。

9.3 經確認的最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公

報》內。

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：禮賓公關外事辦公室副主任 唐偉良 

正選委員：行政公職局顧問高級技術員 周卓君

     行政公職局顧問高級技術員 鄭國偉

候補委員：行政公職局首席顧問高級技術員 蘇吉祥

     行政公職局首席高級技術員 黃偉權

二零一五年十月五日於禮賓公關外事辦公室

辦公室主任 馮少榮

（是項刊登費用為 $11,110.00）

f) Conhecimentos sobre segurança informática e de redes;

g) Instalação, configuração e gestão dos equipamentos, in-
cluindo: Switch, Router e Firewall, etc.;

h) Conhecimentos relativos às várias formas de teste das 
redes e hardwares;

i) Gestão de segurança e de crises da informação.

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

9. Publicação das listas

9.1 As listas provisória e definitiva, bem como as listas clas-
sificativas das fases intermédias e a lista classificativa final do 
presente concurso, serão afixadas no quadro informativo do 
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exter-
nos, sito na Travessa do Padre Narciso, n.os 1-3, Edifício «The 
Macau Chinese Bank», Macau, e disponibilizadas no website 
do GPRPAE (www.gprpae.gov.mo);

O anúncio referente aos locais de afixação e de consulta das 
referidas listas será publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau;

9.2 A data, hora e local de realização da prova de conheci-
mentos e da entrevista profissional constarão, respectivamente, 
do anúncio referente à lista definitiva de candidatos admitidos 
e do anúncio relativo à lista classificativa da prova de conheci-
mentos;

9.3 A lista classificativa final homologada será publicada no 
Boletim Oficial da RAEM.

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 candidato apresente servem apenas para 
efeitos deste 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: Tong Wai Leong, coordenador-adjunto do GPRPAE.

Vogais efectivos: Chau Cheuk Kwan, técnico superior asses-
sor dos SAFP; e

Cheang Koc Wai, técnico superior assessor dos SAFP.

Vogais suplentes: Sou Kat Cheong, técnico superior assessor 
principal dos SAFP; e

Wong Wai Kun, técnico superior principal dos SAFP.

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exter-
nos, aos 5 de Outubro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Fung Sio Weng.

(Custo desta publicação $ 11 110,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, 
no Edifício Administração Pública, 1.º andar, sito na Rua do 
Campo, n.º 162, e disponibilizada na página electrónica desta 
Direcção (www.dsaj.gov.mo), a lista classificativa do 1.º método 
de selecção — Provas de cultura geral e de matemática relativa 
ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação de pro-
vas para a admissão de 60 estagiários na carreira de oficial de 
registos e notariado, com vista ao preenchimento de 40 vagas 
existentes e das que vierem a ocorrer dentro do seu prazo de 
validade, na categoria de escriturário do quadro do pessoal dos 
serviços dos registos e do notariado, cujo aviso de abertura foi 
publicitado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 20, II Série, de 20 de Maio de 2015.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 8 de             
Outubro de 2015.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontram afi-
xadas na Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), 
sita no 19.º andar do Edifício Administração Pública, Rua do 
Campo, n.º 162, e publicadas na intranet da DSAJ, as listas 
provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados aos trabalhadores da DSAJ, para 
o preenchimento dos seguintes lugares da DSAJ, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 16 
de Setembro de 2015:

Lugares dos trabalhadores contratados além quadro:

Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, área de 
monitor/vigilante;

Um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma 
legal.

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 na Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), 
sita no 19.º andar do Edifício Administração Pública, Rua do 
Campo, n.º 162, e publicada na intranet da DSAJ, a lista provi-
sória do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de adjunto-
-técnico principal, 1.º escalão, área administrativa e financeira, 
da carreira de adjunto-técnico dos trabalhadores contratados 
além do quadro da DSAJ, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 37, II Série, de 16 de Setembro de 2015.

法 務 局

公 告

為招考登記及公證文員職程實習員六十名，以填補登記及

公證機關人員編制繕錄員職級四十缺，以及在有效期內所出現

的空缺，經二零一五年五月二十日第二十期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以考試方式進行普通對外入職開考公告。現公

布第一項甄選方法——綜合文化及數學考試的成績名單，已張

貼在水坑尾街162號公共行政大樓一樓內，並上載到本局網頁

（www.dsaj.gov.mo）。

二零一五年十月八日於法務局

局長 劉德學

（是項刊登費用為 $852.00）

法務局為填補以下空缺，經二零一五年九月十六日第三十七

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方

式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八

條第三款的規定公布，准考人臨時名單已張貼在水坑尾街162號

公共行政大樓十九樓法務局內，並於法務局內聯網內公布：

編制外合同人員空缺：

輔導/監管範疇第一職階首席技術輔導員一缺；

第一職階首席顧問高級技術員一缺。

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。

法務局為填補編制外合同人員技術輔導員職程行政財政範

疇第一職階首席技術輔導員一缺，經二零一五年九月十六日第

三十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限

制的方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規

第十八條第三款的規定公布，准考人臨時名單已張貼在水坑尾

街162號公共行政大樓十九樓法務局內，並於法務局內聯網內公

布。
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二零一五年十月九日於法務局

代局長 梁葆瑩 

（是項刊登費用為 $1,566.00）

身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補以編制外合同任用的技術輔導員職程第

一職階一等技術輔導員（資訊範疇）一缺，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》第二組公布以文件審

閱及有限制的方式進行普通晉級開考的開考通告。現公佈應考

人評核成績如下：

合格應考人： 分

黃智偉  ............................................................................ 80.89

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公布之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一五年九月二十五日的批示確認）

二零一五年九月十八日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰

正選委員：身份證明局顧問高級技術員 劉天德

     統計暨普查局首席特級技術輔導員 陳家瑤

（是項刊登費用為 $1,429.00）

民 政 總 署

名 單

本署透過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，為填補民政總署以編制外合同任用的行政技術助理員

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 9 de 
Outubro de 2015.

A Directora, substituta, Leong Pou Ieng.

                        (Custo desta publicação $ 1 566,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
informática, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime 
de contrato além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Identificação (DSI), cujo anúncio do aviso foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 30, II Série, de 29 de Julho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Wong Chi Wai ......................................................................80,89

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

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

Administração e Justiça, de 25 de Setembro de 2015).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 18 de Setembro 
de 2015.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Lau David, técnico superior assessor da 
DSI; e

Chan Ca Iu, adjunto-técnico especialista principal da DSEC.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Listas

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, provi-
do em regime de contrato além do quadro do Instituto para os 
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職程第一職階特級行政技術助理員一缺，現公佈准考人評核成

績如下：

合格准考人： 分

楊永興 ............................................................................. 83.89

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，上述准考人可於本名單公佈日起計十

個工作天內提出上訴。

（經二零一五年九月二十五日管理委員會會議確認）

二零一五年九月四日於民政總署

典試委員會：

代主席：電信管理局顧問高級技術員 梁迪欣

正選委員：街市事務處首席高級技術員 梁焯文

候補委員：交通事務局首席技術員 甘俊傑

本署透過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，為填補民政總署以編制外合同任用的行政技術助理

員職程第一職階首席特級行政技術助理員一缺，現公佈准考人

評核成績如下：

合格准考人： 分

林健軍 ............................................................................. 85.44

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，上述准考人可於本名單公佈日起計十

個工作天內提出上訴。

（經二零一五年九月三十日管理委員會會議確認）

二零一五年九月八日於民政總署

典試委員會：

代主席：台山服務站一等高級技術員 陳雪瑩

正選委員：行政公職局特級技術員 楊才煒

候補委員：台山服務站首席公關督導員 陳家衛

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:

Candidato aprovado: valores

Ieong Weng Heng ................................................................83,89

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 na sessão do Conselho de Administração, de 25 de 

Setembro de 2015).

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

O Júri:

Presidente, substituta: Leong Tek Ian, técnica superior assessora 
da Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações.

Vogal efectivo: Leong Cheok Man, técnico superior principal 
da Divisão de Mercados.

Vogal suplente: Kam Chun Kit, técnico principal da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de assistente técnico administrativo especialista prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrati-
vo, provido em regime de contrato além do quadro do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 28, II Série, de 15 de Julho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lam Kin Kuan .....................................................................85,44

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

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 30 de 

Setembro de 2015).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 8 de 
Setembro de 2015.

O Júri:

Presidente, substituta: Chan Sut Ieng, técnica superior de 1.ª 
classe do Posto de Atendimento e Informação de Tói Sán.

Vogal efectivo: Ieong Choi Wai, técnico especialista da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.

Vogal suplente: Chan Ka Wai, assistente de relações públicas 
principal do Posto de Atendimento e Informação de Tói Sán.
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本署透過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，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，現公佈准考人評核

成績如下：

合格准考人： 分

楊潤添 ............................................................................. 84.44

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，上述准考人可於本名單公佈日起計十

個工作天內提出上訴。

（經二零一五年九月三十日管理委員會會議確認）

二零一五年九月十四日於民政總署

典試委員會：

代主席：環境衛生處一等高級技術員 彭秀萱

正選委員：行政公職局首席特級技術員 吳美君

候補委員：環境衛生處一等高級技術員 周藝瑩

（是項刊登費用為 $3,814.00）

公 告

為填補民政總署以編制外合同任用的高級技術員職程第一

職階首席顧問高級技術員一缺，經二零一五年九月二日第三十五

期第二組《澳門特別行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方

式進行限制性普通晉級開考；現根據第23/2011號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，投考

人臨時名單張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方中心M字

樓行政輔助部的佈告欄以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該等名單視作

確定名單。

二零一五年十月六日於民政總署

管理委員會主席 黃有力

（是項刊登費用為 $989.00）

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, provido 
em regime de contrato além do quadro do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 28, II Série, de 15 de Julho de 2015:

Candidato aprovado: valores

Ieong Ion Tim ......................................................................84,44

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

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 30 de 

Setembro de 2015).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 14 de 
Setembro de 2015.

O Júri:

Presidente, substituta: Pang Sao Hun, técnica superior de 1.ª 
classe da Divisão de Higiene Ambiental.

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

Vogal suplente: Chao Ngai Ieng, técnica superior de 1.ª classe 
da Divisão de Higiene Ambiental.

(Custo desta publicação $ 3 814,00)

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selec-
ção, 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 Muni-
cipais, 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, condicionado, 
para o preenchimento de um lugar de técnico superior assessor 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, provido 
em regime de contrato além do quadro do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 35, II Série, de 2 de Setembro de 2015. 

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

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

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 989,00)
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根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，並按照

二零一五年九月二十五日管理委員會會議所作之決議，現以審查

文件方式進行限制性普通晉級開考，為填補民政總署以編制外

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。

上述之開考通告張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方

中心M字樓行政輔助部的佈告欄及在本署之內聯網、外聯網及

行政公職局網頁內公佈，有關投考人之申請應自本公告在《澳門

特別行政區公報》刊登後第一個工作日起計的十天內遞交。

二零一五年十月七日於民政總署

管理委員會主席 黃有力

（是項刊登費用為 $1,057.00）

第2/SFI/2015號公開招標

“為民政總署轄下下環街市市政綜合大樓於二零一六年一月一

日至十二月三十一日期間提供保安服務”

按二零一五年九月三十日民政總署管理委員會之決議，通過

“為民政總署轄下下環街市市政綜合大樓於二零一六年一月一

日至十二月三十一日期間提供保安服務”進行公開招標。

有意投標者，可於本署辦公時間內到亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號民政總署大樓地下之文書及檔案中心索取有關

招標章程及承投規則。

截止遞交標書日期為二零一五年十月二十九日下午五時正。

投標人或其代表可將有關標書及文件送交本署文書及檔案中

心，並須繳交臨時保證金澳門幣壹拾萬圓正（$100,000.00）。臨

時保證金得以現金或抬頭人為“民政總署”的支票或銀行擔保

方式，於上址民政總署大樓地下之財務處出納繳交。

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração, na sessão realizada no dia 25 de Setembro de 2015, 
se acha aberto o concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado aos trabalhadores do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais (IACM), providos em regime de contrato 
além do quadro, 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, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», para o preenchimento de um lugar de 
técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico su-
perior.

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

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 7 de 
Outubro de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Concurso Público n.º 2/SFI/2015

«Prestação de serviços de segurança ao Complexo Municipal 

do Mercado de S. Lourenço do IACM no período de 1 de 

Janeiro a 31 de Dezembro de 2016»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do IACM, tomada na sessão de 30 de Setembro de 
2015, se acha aberto o concurso público para a «Prestação de 
serviços de segurança ao Complexo Municipal do Mercado de 
S. Lourenço do IACM no período de 1 de Janeiro a 31 de De-
zembro de 2016».

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

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 29 de Outubro de 2015. Os concorrentes ou seus repre-
sentantes devem entregar as propostas e os documentos no Nú-
cleo de Expediente e Arquivo do IACM e prestar uma caução 
provisória no valor de $100 000,00 (cem mil patacas). A caução 
provisória pode ser efectuada na Tesouraria da Divisão de 
Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM, sita na Ave-
nida de Almeida Ribeiro n.º 163, r/c, Macau, por depósito em 
dinheiro, cheque ou garantia bancária, em nome do «Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais». 
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開標日期為二零一五年十月三十日上午十時正，地點為南灣

大馬路804號中華廣場六樓本署培訓及資料儲存處。

二零一五年十月七日於民政總署

管理委員會主席 黃有力

（是項刊登費用為 $1,566.00）

退  休  基  金  會

公 告

按照刊登於二零一五年七月二十九日第三十期第二組《澳門

特別行政區公報》之通告，本會以考核方式進行對外入職普通開

考，以填補退休基金會人員編制技術員職程的第一職階一等技

術員（財務投資範疇）一缺。根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定，投考人確

定名單已張貼在新口岸宋玉生廣場181至187號，光輝商業中心

二十樓退休基金會及上載於本會網頁http://www.fp.gov.mo，以

供查閱。

知識考試擬定於二零一五年十一月舉行，舉行的日期、時間

及地點之通告將在同年十月三十日張貼於退休基金會及上載於

本會網頁http://www.fp.gov.mo。

二零一五年十月九日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀 

（是項刊登費用為 $1,224.00）

經 濟 局

名 單

經濟局為填補以編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階首席高級技術員三缺，經於二零一五年八月五日第三十一期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行限制

性普通晉級開考的招考公告。現根據第23/2011號行政法規《公

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
auditório da Divisão de Formação e Documentação do IACM, 
sito na Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º 
andar, pelas 10,00 horas do dia 30 de Outubro de 2015. 

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 7 de 
Outubro de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

FUNDO DE PENSÕES

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no Fundo de Pen-
sões, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 181-187, 
Centro Comercial Brilhantismo, 20.º andar, Macau, e disponi-
bilizada na página electrónica deste Fundo (http://www.fp.gov.
mo), a lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
investimento financeiro, da carreira de técnico do quadro do 
pessoal do Fundo de Pensões, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 30, II Série, de 29 de Julho de 2015.

Mais se informa que a data de realização da prova de conhe-
cimentos é marcada provisoriamente para o mês de Novembro 
de 2015; quanto ao aviso referente à data, hora e ao local da 
referida prova será afixado no dia 30 de Outubro de 2015, no 
Fundo de Pensões e disponibilizado na página electrónica des-
te Fundo (http://www.fp.gov.mo).

Fundo de Pensões, aos 9 de Outubro de 2015.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

                        (Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
três lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior, providos em regime de contrato além 
do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Economia, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de 
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務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第五款的規定，公

佈最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 周慧珊 ........................................................................ 82.94

2.º 陳麗敏 ........................................................................ 82.83

3.º 林暉 ............................................................................ 82.28

按照上述行政法規第二十八條的規定，投考人可自本名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年九月三十日經濟財政司司長的批示認可）

二零一五年九月十一日於經濟局

 典試委員會：

主席：經濟局顧問高級技術員 阮文蔚 

 正選委員：經濟局顧問高級技術員 陳凱詩

     民政總署顧問高級技術員 梁敏茵 

（是項刊登費用為 $1,566.00）

公 告

經濟局為以散位合同制度填補輕型車輛司機職程第一職階

輕型車輛司機二缺，經於二零一五年四月二十二日第十六期《澳

門特別行政區公報》第二組公佈以考核方式進行普通對外入職

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》第二十七條第二款的規定，筆試合格且可進入

駕駛實踐考試及專業面試的准考人名單已張貼於黑沙環新街52

號政府綜合服務大樓（或可瀏覽本局網頁www.economia.gov.

mo之“招聘”欄目）。

二零一五年十月六日於經濟局

典試委員會主席 方秀萍

（是項刊登費用為 $881.00）

茲通知，根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》及第

Agosto de 2015, 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):

Candidatos aprovados: valores

1.º Chao Wai San .................................................................82,94 

2.º Chan Lai Man .................................................................82,83

3.º Lam Fai ............................................................................82,28

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 30 de Setembro de 2015).

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

O Júri:

Presidente: Un Man Wai, técnica superior assessora da DSE.

Vogais efectivas: Chan Hoi Si, técnica superior assessora da 
DSE; e

 Leong Man Ian, técnica superior assessora do IACM.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixada no Centro de Ser-
viços da RAEM, sito na Rua Nova da Areia Preta, n.º 52 (e 
também no website desta Direcção www.economia.gov.mo, 
clicando no item «Recrutamento»), a lista dos candidatos apro-
vados na prova escrita e admitidos à prova prática de condução 
e entrevista profissional do concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de mo-
torista de ligeiros, em regime de contrato de assalariamento da 
Direcção dos Serviços de Economia, aberto por aviso publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 16, II Série, de 22 de Abril de 2015, nos termos do 
n.º 2 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos».

Direcção dos Serviços de Economia, aos 6 de Outubro de 
2015.

A Presidente do júri, Fong Sao Peng. 

(Custo desta publicação $ 881,00)

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
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231/2011號行政長官批示的規定，現以審查文件方式進行限制性

普通晉級開考，以填補經濟局編制內人員翻譯員職程第一職階

一等翻譯員一缺。

上述開考通告已張貼於南灣羅保博士街一至三號澳門國際

銀行大廈六樓經濟局行政暨財政處，並於本局及行政公職局網

頁內公佈。投考報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公

報》之日緊接的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年十月八日於經濟局

局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $1,126.00）

serviços públicos), no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 231/2011, para o preenchimento de um lugar 
de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor  do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Economia.

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

Direcção dos Serviços de Economia, aos 8 de Outubro de 
2015.

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Lista

Faz-se pública a lista classificativa final dos candidatos 
admitidos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de dez lugares de agente de 
censos e inquéritos de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
de apoio do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II 
Série, de 3 de Dezembro de 2014:

Candidatos aprovados:

Ordem Nome em português Classificação
 final

1.º Chan Song Wai ................................................. 68,68

2.º Chan Ka Man 122xxx9(3) ............................... 67,08

3.º Chan Pui Kun ................................................... 66,72

4.º Hong Un Mei .................................................... 66,33

5.º Ho Weng Kei ..................................................... 65,87

6.º Lei Wai Cheng .................................................. 65,42

7.º Ng Man Weng ................................................... 65,17

8.º Wong Pui Si ....................................................... 65,15

9.º Chio Sio Cheong ............................................... 65,08

10.º Chang Sio Leng ................................................ 64,92

11.º Leong Ka Kei .................................................... 64,55

12.º Leong Weng Teng............................................. 64,30

13.º Lei Iat Teng ....................................................... 64,23

14.º Leong Ka Weng ................................................ 64,12 a)

15.º Cheang Ka Fai .................................................. 64,12 a)

16.º Chao Pui Ian ..................................................... 63,98

17.º Chan Ka Man 129xxx7(8) ............................... 63,97

18.º Choi Ka Po ........................................................ 63,67

19.º Ao Ut Mui ......................................................... 62,97

20.º Chu Un U .......................................................... 62,47

21.º Tou Un Teng ...................................................... 62,42

22.º Chang Kin Hou ................................................ 61,53

23.º Wu Wai Man ..................................................... 61,40

24.º Kam Ka Kei....................................................... 61,38

25.º Wu Cheng Man ................................................. 61,05

26.º Ng Kam Fai ....................................................... 60,80

27.º Ho Un Cheng .................................................... 60,75 a)

28.º Chao Pou Meng ................................................ 60,75 a)

29.º Lei Lai Wa ......................................................... 60,62

30.º Lo Ka Wai ......................................................... 60,50

31.º Ian Kit Hong ..................................................... 60,28

統 計 暨 普 查 局

名 單

統計暨普查局為填補人員編制技術輔助人員職程的第一職

階二等普查暨調查員十缺，經於二零一四年十二月三日第四十九

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

入職開考的招考通告。現公布最後成績名單如下：

合格應考人：

名次 中文姓名 最後成績

1.º 陳崇偉 ................................................................ 68.68

2.º 陳嘉敏 122xxx9（3） ........................................ 67.08

3.º 陳沛權 ................................................................ 66.72

4.º 洪婉媚 ................................................................ 66.33

5.º 何詠祺 ................................................................ 65.87

6.º 李慧貞 ................................................................ 65.42

7.º 吳萬榮 ................................................................ 65.17

8.º 王佩詩 ................................................................ 65.15

9.º 趙兆祥 ................................................................ 65.08

10.º 曾少玲 ................................................................ 64.92

11.º 梁家琪 ................................................................ 64.55

12.º 梁詠婷 ................................................................ 64.30

13.º 李逸庭 ................................................................ 64.23

14.º 梁家榮 ................................................................ 64.12 a）

15.º 鄭嘉輝 ................................................................ 64.12 a）

16.º 周佩茵 ................................................................ 63.98

17.º 陳嘉敏 129xxx7（8） ......................................... 63.97

18.º 蔡家寶 ................................................................ 63.67

19.º 區月梅 ................................................................ 62.97

20.º 朱苑瑜 ................................................................ 62.47

21.º 杜苑婷 ................................................................ 62.42

22.º 曾健豪 ................................................................ 61.53

23.º 胡惠敏 ................................................................ 61.40

24.º 甘嘉琪 ................................................................ 61.38

25.º 胡靜雯 ................................................................ 61.05

26.º 吳錦輝 ................................................................ 60.80

27.º 何遠清 ................................................................ 60.75 a）

28.º 周保明 ................................................................ 60.75 a）

29.º 李麗華 ................................................................ 60.62

30.º 羅嘉慧 ................................................................ 60.50

31.º 甄傑鴻 ................................................................ 60.28
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名次 中文姓名 最後成績

32.º 郭偉雄 ................................................................ 59.53

33.º 徐漢森 ................................................................ 59.40

34.º 黃銘基 ................................................................ 59.25

35.º 趙鎮宇 ................................................................ 59.23

36.º 黃美華 ................................................................ 59.20

37.º 吳彩珠 ................................................................ 59.13

38.º 蔡輝燕 ................................................................ 59.07

39.º 張美儀 ................................................................ 59.05

40.º 黃安妮 ................................................................ 59.02

41.º 黃仕源 ................................................................ 58.85

42.º 劉嘉莉 ................................................................ 58.82

43.º 呂泳菲 ................................................................ 58.63

44.º 黃美珍 ................................................................ 58.45

45.º 陸梓 .................................................................... 58.28

46.º 陳永雄 ................................................................ 58.17

47.º 徐嘉欣 ................................................................ 57.90

48.º 馮樂詩 ................................................................ 57.78

49.º 麥美娟 ................................................................ 57.75

50.º 洪嘉勝 ................................................................ 57.63 a）

51.º 齊前 .................................................................... 57.63 a）

52.º 周俊偉 ................................................................ 57.62

53.º 梁俊瑩 ................................................................ 57.50

54.º 譚倩怡 ................................................................ 57.48

55.º 陳玉如 ................................................................ 57.40

56.º 黃詠欣 ................................................................ 56.98

57.º 陳海洋 ................................................................ 56.87

58.º 吳恍燊 ................................................................ 56.72

59.º 趙新樂 ................................................................ 56.70

60.º 梁美娟 ................................................................ 56.52

61.º 孫健榮 ................................................................ 56.50

62.º 蘇詠漢 ................................................................ 56.42

63.º 李頴詩 ................................................................ 56.37 a）

64.º 歐陽文絲 ............................................................ 56.37 a）

65.º 李寶儀 ................................................................ 56.13

66.º 楊嘉欣 516xxx7（4） ......................................... 55.82

67.º 蕭俊傑 ................................................................ 55.80

68.º 朱嘉敏 ................................................................ 54.92

69.º 曾麗雅 ................................................................ 54.83

70.º 梁君澤 ................................................................ 54.62

71.º 黃岳華 ................................................................ 54.20

72.º 張明舒 ................................................................ 53.55

Ordem Nome em português Classificação
 final

32.º Kuok Wai Hong ................................................ 59,53

33.º Choi Hon Sam................................................... 59,40

34.º Wong Meng Kei ................................................ 59,25

35.º Chio Chan U ..................................................... 59,23

36.º Wong Mei Wa .................................................... 59,20

37.º Ng Choi Chu...................................................... 59,13

38.º Choi Fai In ......................................................... 59,07

39.º Cheong Mei I .................................................... 59,05

40.º Wong On Nei .................................................... 59,02

41.º Wong Si Un ....................................................... 58,85

42.º Lao Ka Lei ........................................................ 58,82

43.º Loi Weng Fei ..................................................... 58,63

44.º Wong Mei Chan ................................................ 58,45

45.º Lok Chi .............................................................. 58,28

46.º Chan Weng Hong ............................................. 58,17

47.º Choi Ka Ian ....................................................... 57,90

48.º Fong Lok Si ....................................................... 57,78

49.º Mak Mei Kun .................................................... 57,75

50.º Hong Ka Seng ................................................... 57,63 a)

51.º Chai Chin .......................................................... 57,63 a)

52.º Chao Chon Wai ................................................ 57,62

53.º Liang Junying.................................................... 57,50

54.º Tam Sin I ........................................................... 57,48

55.º Chan Iok U ........................................................ 57,40

56.º Wong Weng Ian ................................................ 56,98

57.º Chan Hoi Ieong ................................................ 56,87

58.º Ng Fong San ...................................................... 56,72

59.º Chio San Lok .................................................... 56,70

60.º Leong Mei Kun ................................................. 56,52

61.º Sun Kin Weng ................................................... 56,50

62.º Sou Weng Hon .................................................. 56,42

63.º Lei Weng Si ....................................................... 56,37 a)

64.º Ao Ieong Man Si .............................................. 56,37 a)

65.º Lei Pou I ............................................................ 56,13

66.º Ieong Ka Ian 516xxx7(4) .................................. 55,82

67.º Sio Chon Kit ...................................................... 55,80

68.º Chu Ka Man ...................................................... 54,92

69.º Chang Lai Nga .................................................. 54,83

70.º Leong Kuan Chak ............................................ 54,62

71.º Wong Ngok Wa ................................................. 54,20

72.º Cheong Meng Su .............................................. 53,55
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名次 中文姓名 最後成績

73.º 楊學文 ................................................................ 53.53

74.º 彭思維 ................................................................ 53.45

75.º 何珮倩 ................................................................ 53.28

76.º 楊嘉 .................................................................... 53.25

77.º 吳鳳琼 ................................................................ 53.15

78.º 盧家華 ................................................................ 53.03

79.º 朱笑君 ................................................................ 52.77

80.º 何芷珊 ................................................................ 52.63

81.º 何偉賢 ................................................................ 52.53

82.º 何榮俊 ................................................................ 52.30

83.º 林樂恒 ................................................................ 52.23

84.º 吳詩彤 ................................................................ 51.83

85.º 孫家豪 ................................................................ 51.82

86.º 譚榕融 ................................................................ 51.62

87.º 鄧敏怡 ................................................................ 51.37

88.º 梁俊豪 ................................................................ 51.18

89.º 黃杰榮 ................................................................ 50.93

90.º 袁順苑 ................................................................ 50.13

備註：

a）得分相同，按第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第二十六條的規定優先排序。

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：

——因缺席知識考試被除名的准考人：360名；

——因缺席專業面試被除名的准考人：28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分被淘汰的准考人：283名；

——因專業面試得分低於50分被淘汰的准考人：59名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內，就上述名單向許可開考的

實體提起上訴。

（經經濟財政司司長於二零一五年九月三十日批示確認）

Ordem Nome em português Classificação
 final

73.º Ieong Hok Man ................................................. 53,53

74.º Pang Si Wai ....................................................... 53,45

75.º He Peiqian ......................................................... 53,28

76.º Ieong Ka ............................................................ 53,25

77.º Ng Fong Keng ................................................... 53,15

78.º Lou Ka Wa ........................................................ 53,03

79.º Chu Sio Kuan .................................................... 52,77

80.º Ho Chi San ........................................................ 52,63

81.º Ho Wai In .......................................................... 52,53

82.º Ho Weng Chon ................................................. 52,30

83.º Lam Lok Hang ................................................. 52,23

84.º Ng Si Tong ......................................................... 51,83

85.º Sun Ka Hou ....................................................... 51,82

86.º Tam Iong Iong ................................................... 51,62

87.º Tang Man I ........................................................ 51,37

88.º Leong Chon Hou .............................................. 51,18

89.º Wong Kit Weng................................................. 50,93

90.º Un Son Un ......................................................... 50,13

Observações:

a) Igualdade de classificação, preferência nos termos do artigo 
26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos»:

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: 
360 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 28 
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»:

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos: 283 candidatos;

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores 
na entrevista profissional: 59 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 presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, a contar da data da sua publicação no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, para a entidade 
que autorizou a abertura do concurso.

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

Economia e Finanças, de 30 de Setembro de 2015).
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二零一五年九月四日於統計暨普查局

典試委員會：

主席：代處長 趙不還

委員：首席特級普查暨調查員 林綺琪

 特級普查暨調查員 李佩華

（是項刊登費用為 $6,900.00）

公 告

統計暨普查局為填補編制外合同高級技術員組別的第一職

階顧問高級技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一五年九月九日

第三十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有

限制的方式進行普通晉級開考的公告。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，准考人臨時名單已張貼在宋玉生廣場411-417號“皇朝

廣場”十七樓統計暨普查局內，並於統計暨普查局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一五年九月二十九日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,018.00）

統計暨普查局為填補人員編制高級技術員組別的第一職階

首席高級技術員三缺，經於二零一五年九月九日第三十六期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式進行

普通晉級開考的公告。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，准考人

臨時名單已張貼在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七樓統

計暨普查局內，並於統計暨普查局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 4 de 
Setembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Chiu Pat Wan, chefe de divisão, substituta.

Vogais: Lam Bernadette I Kei, agente de censos e inquéritos 
especialista principal; e

 Lei Pui Wa, agente de censos e inquéritos especialista.

(Custo desta publicação $ 6 900,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, na Direcção dos 
Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 
17.º andar, e publicada na internet da DSEC, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado aos trabalhadores da DSEC, para o preenchimento 
de um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de 
informática, do grupo de pessoal técnico superior, em regime 
de contrato além do quadro da DSEC, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 36, II Série, de 9 de Setembro 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 de Estatística e Censos, aos 29 de Se-
tembro de 2015.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

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 Direcção dos Serviços de Esta-
tística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, e publicada na 
internet da DSEC, a lista provisória dos candidatos ao concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da 
DSEC, para o preenchimento de três lugares de técnico superior 
principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico superior do qua-
dro do pessoal da DSEC, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II 
Série, de 9 de Setembro de 2015.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento 
administrativo.
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二零一五年九月三十日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $950.00）

統計暨普查局為填補人員編制高級技術員組別的第一職階

首席顧問高級技術員一缺，經於二零一五年九月九日第三十六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式

進行普通晉級開考的公告。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，准

考人臨時名單已張貼在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七

樓統計暨普查局內，並於統計暨普查局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一五年十月六日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $989.00）

勞 工 事 務 局

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為本局以編制外合同制度

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九月十六日在

《澳門特別行政區公報》第三十七期第二組內公佈，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》第十八條第三款規定，將投考人臨時名單張貼於澳門馬

揸度博士大馬路221-279號先進廣場大廈二樓本局行政財政處

及上載本局內聯網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定

名單。

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 30 de Se-
tembro de 2015.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 950,00)

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 Direcção dos 
Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 
17.º andar, e publicada na internet da DSEC, a lista provisória 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado aos trabalhadores da DSEC, para o preenchimento 
de um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
do grupo de pessoal técnico superior do quadro do pessoal da 
DSEC, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 36, II 
Série, de 9 de Setembro 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 de Estatística e Censos, aos 6 de Ou-
tubro de 2015.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 989,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixa-
da, na Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, sita na Avenida do Dr. 
Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, Edifício «Advance 
Plaza», 2.º andar, Macau, bem como publicada na intranet 
destes Serviços, a lista provisória dos candidatos ao concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de cinco lugares de técnico superior principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, do pessoal provido 
em regime de contrato além do quadro, da Direcção dos Ser-
viços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 37, II Série, de 16 de Setembro de 2015.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
   A referida lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.
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二零一五年十月九日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,263.00）

博 彩 監 察 協 調 局

公  告

為填補博彩監察協調局以編制外合同方式任用人員第一職

階首席特級督察十二缺，經於二零一五年九月九日第三十六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查、有限制方式進

行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條

第三款的規定，准考人臨時名單張貼於南灣大馬路762-804號中

華廣場二十一樓本局行政財政處告示板以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年十月七日於博彩監察協調局

局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $1,057.00）

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顧問高級技術員

兩缺的限制性晉級普通開考公告已於二零一五年八月五日在《澳

門特別行政區公報》第三十一期第二組內公佈，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

1.º 陳玉鈴 ........................................................................ 70.91

2.º 梁倩儀 ........................................................................ 69.08

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 9 de 
Outubro de 2015.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada no quadro de anúncio 
da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de doze lugares de inspector 
especialista principal, 1.º escalão, providos em regime de con-
trato além do quadro do pessoal da Direcção de Inspecção e 
Coordenação de Jogos, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 36, II Série, de 9 de Setembro de 2015, nos termos do n.º 3 
do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

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

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 7 de 
Outubro de 2015.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Lista

Faz-se pública, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, a lista classificativa 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de dois lugares de técnico 
superior assessor, 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 31, II Série, de 5 de Agosto de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Iok Leng ...............................................................70,91

2.º Leong Sin I .....................................................................69,08
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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。

（經二零一五年九月三十日經濟財政司司長批示認可）

二零一五年十月八日於人力資源辦公室

典試委員會：

主席：人力資源辦公室顧問高級技術員 李秉任

正選委員：人力資源辦公室顧問高級技術員 李寶清

候補委員：電信管理局顧問高級技術員 張德佳

（是項刊登費用為 $1,634.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內技術員職程第

一職階一等技術員一缺，經於二零一五年八月十二日第三十二期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式

進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

郭買強 ............................................................................. 82.06

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一五年九月二十九日批示確認）

二零一五年九月二十三日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局二等高級技術員 曾慶松

委員：澳門保安部隊事務局特級技術員 高小菊

 社會保障基金顧問高級技術員 古玉倫

（是項刊登費用為 $1,361.00）

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 30 de Setembro de 2015).

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 8 de Outubro de 
2015.

O Júri:

Presidente: Lei Fernando, técnico superior assessor do 
Gabinete para os Recursos Humanos.

Vogal efectiva: Lei Pou Cheng, técnica superior assessora do 
Gabinete para os Recursos Humanos.

Vogal suplente: Cheong Tak Kai, técnico superior assessor 
da Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico do 
quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 32, II 
Série, de 12 de Agosto de 2015: 

Candidato aprovado: valores

Kwok Mi Keung ...................................................................82,06

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

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

Segurança, de 29 de Setembro de 2015).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 23 de Setembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Chang Heng Chong, técnico superior de 2.ª classe 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Kou Sio Kok, técnico especialista da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Ku Ioc Lon, técnico superior assessor do Fundo de Seguran-
ça Social.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)
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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

同制度填補重型車輛司機職程之第一職階重型車輛司機兩缺，

有關開考通告刊登於二零一五年八月五日第三十一期第二組《澳

門特別行政區公報》。現根據第23/2011號行政法規第十八條第

三款的規定，公佈投考人臨時名單，該名單已張貼於澳門友誼

大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心（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。

同時根據上述行政法規同一條第四款之規定，有條件限制

之准考人應自本公告公佈之日起計十個工作日內，彌補缺失或證

明符合要件，否則將被除名。

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

同制度填補輕型車輛司機職程之第一職階輕型車輛司機三缺，

有關開考通告刊登於二零一五年八月五日第三十一期第二組《澳

門特別行政區公報》。現根據第23/2011號行政法規第十八條第

三款的規定，公佈投考人臨時名單，該名單已張貼於澳門友誼

大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心（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。

同時根據上述行政法規同一條第四款之規定，有條件限制

之准考人應自本公告公佈之日起計十個工作日內，彌補缺失或證

明符合要件，否則將被除名。

二零一五年十月五日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,840.00）

澳 門 監 獄

公 告

為填補澳門監獄編制外合同任用的高級技術員職程第一職

階首席高級技術員兩缺，經二零一五年九月二日第三十五期第二

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, 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 provisória dos candidatos ao concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de dois lugares de motorista de pesados, 1.º 
escalão, da carreira de motorista de pesados, em regime de 
contrato de assalariamento da Polícia Judiciária, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2015. 

Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo e diploma, os candidatos 
admitidos condicionalmente devem suprir as deficiências ou 
fazer prova de requisitos, no prazo de dez dias úteis, contados 
a partir da data da publicação deste anúncio, sob pena de 
exclusão.

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 Núcleo de Apoio Administrati-
vo, 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 informações 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 provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de três lugares de motorista de ligeiros, 
1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, em regime de 
contrato de assalariamento da Polícia Judiciária, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2015. 

Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo e diploma, os candidatos 
admitidos condicionalmente devem suprir as deficiências ou 
fazer prova de requisitos, no prazo de dez dias úteis, contados 
a partir da data da publicação deste anúncio, sob pena de 
exclusão.

Polícia Judiciária, aos 5 de Outubro de 2015.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 840,00)

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 afi-
xada, no quadro de anúncio do rés-do-chão do Edifício Admi-
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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。

二零一五年九月三十日於澳門監獄

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：澳門監獄顧問翻譯員 林瑞標

  民政總署首席高級技術員 高耀根

（是項刊登費用為 $1,292.00）

澳門監獄以編制外合同方式填補技術員職程第一職階二等

技術員（行政及財政範疇）一缺，經於二零一五年六月二十四日

第二十五期第二組《澳門特別行政區公報》內刊登以考核方式進

行普通對外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定公佈，投

考人確定名單於本公告公佈之日起張貼於澳門南灣大馬路中華

廣場8樓A座澳門監獄服務諮詢中心，並同時上載於本監獄網址

www.epm.gov.mo。

二零一五年十月五日於澳門監獄

典試委員會主席 林耀權

（是項刊登費用為 $852.00）

衛 生 局

名 單

按照社會文化司司長二零一二年二月二日及二零一三年六月

三日的批示，經於二零一三年六月十九日第二十五期《澳門特別

nistrativo 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, 
condicionado aos trabalhadores do Estabelecimento Prisional 
de Macau, para o preenchimento de dois lugares de técnico 
superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
providos em regime de contrato além do quadro do pessoal 
do EPM, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 2 de 
Setembro 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 30 de Setembro de 
2015.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Lam Soi Piu, intérprete-tradutor assessor 
do Estabelecimento Prisional de Macau; e

Kou Io Kan, técnico superior principal do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), será afixada, a partir da data da publi-
cação do presente anúncio, no quadro de anúncio do Centro de 
Atendimento e Informação do EPM, sito na Avenida da Praia 
Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, e publicados no 
website deste Estabelecimento Prisional www.epm.gov.mo, a 
lista definitiva do candidato ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área administrativa e 
financeira, em regime de contrato além do quadro deste Esta-
belecimento Prisional de Macau, cujo aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 25, II Série, de 24 de Junho de 2015.

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 5 de Outubro de 
2015.

O Presidente do júri, Lam Io Kun.

(Custo desta publicação $ 852,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas 

Nos termos do n.º 22 do Despacho n.º 18/SS/2011, de 27 de 
Outubro de 2011, do director dos Serviços de Saúde, que apro-
vou em anexo o «Regulamento do Estágio para Ingresso na 
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行政區公報》第二組公佈，有關以考核方式進行普通對外入職開

考，以便錄取48名實習人員進入二等藥劑師的實習，以任用成績

名單排列前40名合格實習人員擔任編制外合同第一職階二等藥

劑師之事宜，根據二零一一年十月二十七日第18/SS/2011號衛生

局局長批示附件之《藥劑師職程入職實習規章》第二十二條規

定，現公佈實習員的實習成績如下：

名次 合格投考人 分

1.º 林家蔓 ................................................................. 86.00 *

2.º 黃艷紅 ................................................................. 86.00 *

3.º 陳德賢 ................................................................. 86.00 *

4.º 徐婷婷 ................................................................. 84.00

5.º 姜葶蔚 ................................................................. 80.00 *

6.º 鍾偉軍 ................................................................. 80.00 *

7.º 劉嘉明 ................................................................. 79.00 

8.º 施珍珍 ................................................................. 77.74

9.º 吳振豪 ................................................................. 75.87

10.º 黃耀俊 ................................................................. 73.39

11.º 黎惠正 ................................................................. 73.16

12.º 李卓盈 ................................................................. 71.55

13.º 黃思敏 ................................................................. 70.08

14.º 黃文漢 ................................................................. 70.00 

15.º 潘燕庭 ................................................................. 68.13

16.º 陳少薇 ................................................................. 64.90

17.º 黃子傑 ................................................................. 61.74

18.º 孫偉 ..................................................................... 56.00

* 根據衛生局局長二零一一年十月二十七日第18/SS/2011號

批示第二款及第01/Far/Est/2015號建議書所作批示決定，在實

習階段的總評分獲較高得分。

——應實習人員本人要求於實習期間解除合同之實習員有

一名：林偉明

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》第七條第二款

（四）項及（六）項規定，實習員按實習成績高低排列於實習成

績名單內，並按該名單所列名次作出任用。

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向許可開考的實體提

起上訴。

Carreira de Farmacêutico», publica-se a lista de classificação 
final dos estagiários respeitante ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para a admissão de 48 
lugares de estagiário ao estágio para ingresso na carreira de 
farmacêutico; após a conclusão do estágio, os primeiros 40 es-
tagiários aprovados na lista classificativa serão providos, em re-
gime de contrato além do quadro, na carreira de farmacêutico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, dos Serviços de Saúde, aberto por des-
pachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura, de 2 de Fevereiro de 2012, e 3 de Junho de 2013, cujo 
aviso foi publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 25, II Série, de 19 de Junho de 2013:

Ordem      Candidatos aprovados valores 

1.º Lam Ka Man ......................................................... 86,00 *

2.º Wong Im Hong ..................................................... 86,00 *

3.º Chan Tak In .......................................................... 86,00 *

4.º Choi Teng Teng ..................................................... 84,00

5.º Keong Teng Wai ................................................... 80,00 *

6.º Chong Wai Kuan .................................................. 80,00 *

7.º Lao Ka Meng ........................................................ 79,00 

8.º Si Chan Chan ........................................................ 77,74

9.º Ung Chan Hou ...................................................... 75,87

10.º Vong Io Chon ........................................................ 73,39

11.º Lai Wai Cheng ...................................................... 73,16

12.º Lei Cheok Ieng ..................................................... 71,55

13.º Wong Si Man ......................................................... 70,08

14.º Wong Man Hon .................................................... 70,00 

15.º Pun In Teng ........................................................... 68,13

16.º Chan Sio Mei......................................................... 64,90

17.º Wong Chi Kit ........................................................ 61,74

18.º Sun Wai .................................................................. 56,00

* Os candidatos que tenham melhor classificação final no es-
tágio, nos termos do n.º 2 do Despacho n.º 18/SS/2011, de 27 de 
Outubro de 2011, e Proposta n.º 01/Far/Est/2015, do director 
dos Serviços de Saúde.

— Rescisão do contrato a pedido do próprio estagiário 
durante o período de estágio: Lam Wai Meng.

De acordo com o estipulado nas alíneas 4) e 6) do n.º 2 do 
artigo 7.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos), concluído o estágio os estagiá-
rios são ordenados em lista classificativa e o provimento dos 
candidatos aprovados efectua-se de acordo com a ordem esta-
belecida na lista classificativa.

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.
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（經二零一五年十月五日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年九月二十二日於衛生局

實習典試委員會（醫院藥劑事務處實習藥劑師）：

主席：處長 趙穎

正選委員：顧問藥劑師 陳業開

  高級顧問藥劑師 葉曉玲

實習典試委員會（衛生中心實習藥劑師）：

主席：主任醫生 馮浩明

正選委員：二等藥劑師 李勁文

  二等藥劑師 楊一君

實習典試委員會（藥物事務廳藥物監測暨管理處及稽查暨

牌照處實習藥劑師）：

主席：處長 吳國良

正選委員：處長 鄭艷紅

  高級藥劑師 李世恩

（是項刊登費用為 $3,569.00）

（開考編號：00915/04-T）

為填補衛生局以編制外合同制度任用的技術員職程第一

職階一等技術員（資訊範疇）四缺，經二零一五年三月十八日第

十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通

對外入職開考通告，現公佈投考人的最後成績名單如下：

合格投考人：

名次 姓名 最後成績

1.º 麥嘉威 .................................................................... 68.70

2.º 陳毅東 .................................................................... 61.90

3.º 簡煒龍 .................................................................... 61.60

4.º 馮紹恆 .................................................................... 60.30

5.º 譚震邦 .................................................................... 60.00

6.º 梁國棠 .................................................................... 59.90

7.º 林星華 .................................................................... 59.80

8.º 蘇世杰 .................................................................... 59.60

9.º 胡權武 .................................................................... 57.40

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

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

Serviços de Saúde, aos 22 de Setembro de 2015.

Júri do estágio (estagiários farmacêuticos na Divisão de Far-
mácia do CHCSJ):

Presidente: Chio Weng, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Chan Ip Hoi, farmacêutico consultor; e

Ip Lopes, Hio Leng, farmacêutico consultor sénior. 

O Júri do estágio (estagiários farmacêuticos nos Centros de 
Saúde):

Presidente: Fong Hou Meng, chefe de serviço.

Vogais efectivos: Lei Keng Man, farmacêutico de 2.ª classe; e

Ieong Iat Kuan, farmacêutico de 2.ª classe. 

O Júri do estágio (estagiários farmacêuticos na Divisão de 
Farmacovigilância e Farmacoeconomia e Divisão de Inspecção 
e Licenciamento do Departamento dos Assuntos Farmacêuti-
cos):

Presidente: Ng Kuok Leong, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Cheang Im Hong, chefe de divisão; e

Lei Sai Ian, farmacêutico sénior.

(Custo desta publicação $ 3 569,00)

(Ref. do Concurso n.º 00915/04-T)

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de quatro lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
informática, da carreira de técnico, providos em regime de 
contrato além do quadro dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 11, II Série, de 18 de Março de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome Classificação
 final

1.º Mak Ka Wai ...................................................... 68,70 

2.º Chan Ngai Tong ................................................ 61,90 

3.º Kan Wai Lung ................................................... 61,60 

4.º Fung Siu Hang .................................................. 60,30 

5.º Tam Chan Pong ................................................ 60,00 

6.º Leong Kuok Tong ............................................. 59,90 

7.º Lam Seng Wa .................................................... 59,80 

8.º Sou Sai Kit ......................................................... 59,60 

9.º Wu Kun Mou..................................................... 57,40 
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名次 姓名 最後成績

10.º 張儉鋒 .................................................................... 57.30

11.º 梁智宏 .................................................................... 57.20

12.º 梁嘉榮 .................................................................... 56.60

13.º 林宇滔 .................................................................... 56.50

14.º 譚立明 .................................................................... 56.40

15.º 李華越 .................................................................... 56.00

16.º 鄭偉錕 .................................................................... 55.70

17.º 施明亮 .................................................................... 51.30

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分而被淘汰之投考人：31名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款規定：

——因缺席知識考試而被除名之投考人：16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。

（經二零一五年十月五日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年九月二十四日於衛生局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 陸鍵玲

正選委員：首席顧問高級技術員 李志杰

  一等高級技術員 駱乾斌

（是項刊登費用為 $2,825.00）

公 告

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術輔導員職程

第一職階一等技術輔導員六缺，經二零一五年八月二十六日第

三十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查

文件方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

Ordem  Nome Classificação
 final

10.º Cheong Kim Fong ............................................ 57,30 

11.º Leong Chi Wan ................................................. 57,20 

12.º Leong Ka Weng ................................................ 56,60 

13.º Lam U Tou ........................................................ 56,50 

14.º Tam Lap Meng .................................................. 56,40 

15.º Lei Wa Ut .......................................................... 56,00 

16.º Cheang Wai Kuan ............................................ 55,70 

17.º Si Meng Leong .................................................. 51,30 

Observações:

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

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos: 31 candidatos. 

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 16 
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 do anúncio da presente 
lista classificativa no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau para a entidade que autorizou a abertura 
do concurso.

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

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

Serviços de Saúde, aos 24 de Setembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Luk Kin Leng, técnico superior assessor.

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

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

(Custo desta publicação $ 2 825,00)

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 Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Ser-
viços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, bem 
como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde 
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佈，投考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

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

查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

 二零一五年十月七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,018.00）

第37/P/15號公開招標

根據社會文化司司長於二零一五年十月五日作出的批示，為

取得“向衛生局15個附屬單位提供冷氣系統保養服務”進行公開

招標。有意投標者可從二零一五年十月十四日起，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，並繳付澳門幣伍拾柒元正（$57.00）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。

有意投標者應於二零一五年十月二十三日上午十時，前往仁

伯爵綜合醫院側之“博物館”出席解釋會，及後再到塔石衛生中

心集合，以便實地視察本次招標標的服務設施。　　

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十二月十四日下午五時

四十五分。

開標將於二零一五年十二月十五日上午十時在位於仁伯爵綜

合醫院側之“博物館”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

壹拾玖萬元整（$190,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”

的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一五年十月八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,605.00）

(http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de seis lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em regime 
de contrato além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 34, II Série, de 26 de 
Agosto 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 7 de Outubro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Concurso Público n.º 37/P/15

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Outubro de 2015, 
se encontra aberto o concurso público para a «Prestação de 
serviços de manutenção aos sistemas de ar condicionado 
instalados nas quinze (15) subunidades dos Serviços de Saú-
de», cujo programa do concurso e o caderno de encargos se 
encontram à disposição dos interessados desde o dia 14 de Ou-
tubro 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 Eco-
nomato destes Serviços, sita na Rua Nova à Guia, n.º 335, Edi-
fício da Administração dos Serviços de Saúde, 1.º andar, onde 
serão prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando 
os interessados sujeitos ao pagamento de $ 57,00 (cinquenta e 
sete patacas), a título de custo das respectivas fotocópias (local 
de pagamento: Secção de Tesouraria destes Serviços de Saúde) 
ou ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela in-
ternet no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

Os concorrentes devem estar presentes na sala do «Museu», 
em reunião de esclarecimentos e posterior deslocação ao Cen-
tro de Saúde do Tap Seac, no dia 23 de Outubro de 2015, às 
10,00 horas para visita e estudo do local da instalação dos 
equipamentos a que se destina o objecto deste concurso.

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 14 de Dezembro de 2015.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 15 de De-
zembro de 2015, pelas 10,00 horas, na sala do «Museu», situada 
no r/c do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde 
junto ao CHCSJ.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $ 190 000,00 (cento e noventa 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.

Serviços de Saúde, aos 8 de Outubro de 2015. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 605,00)
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通 告

（程序編號：第04/AP/CON/2015號）

按照社會文化司司長二零一五年九月一日的批示，根據第

10/2010號法律《醫生職程制度》、第3/2015號行政法規《取得顧

問醫生級別的條件》，以及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現展開取得醫院職務範疇病理

解剖科顧問醫生級別資格的程序。

1. 報考期間

報考的期間為二十個工作日，自本通告在《澳門特別行政區

公報》公佈後第一個工作日起計。

2. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

2.1 自取得病理解剖科專科醫生級別後，實際從事病理解剖

科主治醫生職務滿五年。

3. 投考辦法

3.1 投考人須填妥經第90/2015號社會文化司司長批示第一

款核准的表格（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下載），

並附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週一至週四：上午

九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上午九

時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分），以親送方式交

往位於仁伯爵綜合醫院內的衛生局文書科：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的醫院職務範疇（病理解剖科）的專科醫

生級別的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

c）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所從事的職務，尤其是從事的時間及方式、在技術職能單位的主

管職務、對實習醫生的指導及門診小組的參與、技術職能部門

及單位的管理、組織及擔任主管的能力及才能、發表的著作及

文章、擔任的醫療範疇職務、教學或研究工作及提高專業資格的

其他資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

Avisos

(Ref. do Procedimento n.º 04/AP/CON/2015)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Setembro de 2015, 
e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira 
médica), no Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condi-
ções para a obtenção da graduação em consultor) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o procedimento para a obtenção da 
graduação em consultor na área funcional hospitalar, área pro-
fissional de anatomia patológica:

1. O prazo de apresentação de candidaturas

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

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços pú-
blicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

2.1 Exercício efectivo de funções de médico assistente, 
durante cinco anos, contados após a obtenção do grau de espe-
cialista na área profissional de anatomia patológica.

3. Forma de admissão

3.1 Os candidatos devem preencher o formulário aprovado 
pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 90/2015 (adquirido na Imprensa Oficial ou des-
carregado na página electrónica daquela entidade pública ou 
dos Serviços de Saúde) e apresentar os documentos abaixo in-
dicados, os quais devem ser entregues pessoalmente até ao ter-
mo do prazo fixado e durante o horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, 
sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 
horas), na Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, 
sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário:

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

b) Documento comprovativo da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar da área profissional de anatomia 
patológica, exigida no presente aviso (é necessário a apresenta-
ção de original para autenticação);

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, o exercício de funções no âm-
bito da respectiva área funcional, designadamente o tempo e a 
forma como foram exercidas, a chefia de unidades técnico-fun-
cionais, a orientação de internos e a participação em equipas 
ambulatórias, capacidade e aptidão para a gestão, organização 
e chefia de serviços e unidades técnico-funcionais, trabalhos 
e artigos publicados, desempenho de cargos na área médica, 
actividades docentes ou de investigação e outros elementos de 
valorização profissional; os currículos devem necessariamente 
ser assinados pelo próprio candidato, sob pena de se considera-
rem como falta de entrega dos mesmos;
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d）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加考試所需的工作評核/工作表現評核；

e）由所任職的僱主實體發出具有五年病理解剖科主治醫生

的工作經驗的工作證明文件，或投考人以名譽承諾作出的聲明

證明。

3.2 如上述a）、b）及d）項所指文件已存於投考人個人檔案

內，可免除遞交，但須在報名表格上明確聲明。

4. 甄選方法

4.1 甄選以下列方法進行，成績以0分至10分表示，而每項甄

選方法之評分比例如下：

a）履歷評核：70%；

b）知識考試：30%。

4.2 知識考試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子

工具）參考或查閱任何法規、書籍或參考資料；

4.3 缺席或放棄任何一項考試者即被除名；

4.4 有關各項甄選方法的評核參數、加權值及評分準則將張

貼於衛生局行政大樓一樓人事處以供查閱。

5. 甄選方法的目的

5.1 履歷評核包括專業履歷的審查及討論，以分析投考人的

資歷，尤其是參照一般及特別的職業特徵要求分析投考人的專

業及學術方面的能力，以及分析其專業歷程、所取得的經驗及進

行了的培訓的重要性、所擔任的職務類別及取得的工作評核；

5.2 知識考試的目的是透過介紹及討論一份部門或單位的

臨床管理報告或一項研究工作的方式，評核投考人在相關職務

範疇解決問題、處事及應變的能力。

6. 最後評核

6.1 最後評核為所採用的各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，按0至10分的評分制，取得7分或以上的投考人視為合格；

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a procedimento;

e) Documento comprovativo dos 5 anos de experiência pro-
fissional de médico assistente de anatomia patológica, emitido 
pela entidade patronal, ou uma declaração feita, sob compro-
misso de honra, pelo próprio candidato, em que refira que pos-
sui experiência profissional.

3.2 Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos 
documentos referidos nas alíneas a), b) e d), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição do procedimento.

4. Métodos de selecção

4.1 A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados; na classificação adopta-se 
a escala de 0 a 10 valores, os quais são ponderados da seguinte 
forma:

a) Avaliação curricular: 70%;

b) Prova de conhecimentos: 30%.

4.2 Durante a prova de conhecimentos é proibida a consulta 
ou o acesso a qualquer legislação, livros ou informações de 
referência, sob qualquer forma, nomeadamente através da uti-
lização de meios electrónicos.

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

4.4 Os parâmetros de avaliação, a ponderação e a grelha clas-
sificativa de cada método de selecção serão afixados na Divisão 
de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Administração 
dos Serviços de Saúde estando disponíveis para consulta.

5. Objectivos dos métodos de selecção

5.1 A avaliação curricular consiste na apreciação e discussão 
do currículo profissional, que visa analisar a qualificação do 
candidato, atendendo-se, designadamente, à sua competência 
profissional e científica, e tendo como referência a exigência do 
perfil profissional, genérica e específica, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-
mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho.

5.2 As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a ca-
pacidade do candidato para resolver problemas e actuar, assim 
como a reagir, no âmbito da respectiva área funcional, através 
da apresentação e discussão de um projecto de gestão clínica 
de um serviço ou unidade ou de um trabalho de investigação.

6. Classificação final

6.1 A classificação final resulta da média aritmética ponde-
rada das classificações obtidas nos métodos de selecção uti-
lizados, considerando-se aprovado o candidato que obtenha 
classificação igual ou superior a 7 valores, na escala de 0 a 10 
valores.
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6.2 投考人的最後成績僅以“合格”或“不及格”表示。

7. 典試委員會的組成

本程序的典試委員會由下列成員組成：

主席：香港醫學專科學院代表 李錦昌醫生 

正選委員：香港醫學專科學院代表 吳浩強教授   

     香港醫學專科學院代表 張雅賢教授

候補委員：香港醫學專科學院代表 陳國華醫生

     香港醫學專科學院代表 陳澤林醫生

8. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

8.1 臨時名單、確定名單及成績名單將於若憲馬路衛生局行

政大樓一樓人事處張貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.

gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行

政區公報》公佈；

8.2 知識考試及履歷討論的地點、日期及時間將載於確定名

單的公告內；

8.3 最後評核名單經認可後，將於《澳門特別行政區公報》

刊登。

9. 適用法例

本程序由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第3/2015號行

政法規《取得顧問醫生級別的條件》，以及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

 二零一五年十月八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $6,051.00）

（開考編號：03115/02-MA.PSIQ）

按照社會文化司司長二零一五年九月二十五日的批示，根據

第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公務人

員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序

規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

6.2 O resultado final indicará apenas se o candidato se en-
contra «Aprovado» ou «Não aprovado».

7. Composição do júri

O júri do procedimento tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Lee Kam Cheong, representante da Acade-
mia de Medicina de Hong Kong.

Vogais efectivos: Prof. Ng Ho Keung, representante da Aca-
demia de Medicina de Hong Kong; e

 Prof. Cheung Nga Yin, Annie, representante da Academia 
de Medicina de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr. Chan Kwok Wah, representante da 
Academia de Medicina de Hong Kong; e

 Dr. Chan Chak Lam, Alexander, representante da Acade-
mia de Medicina de Hong Kong.

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

8.1 As listas provisórias, definitivas e classificativas serão 
afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da 
Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde 
de S. Januário, e estarão disponíveis na página electrónica dos 
Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. Estas listas serão, 
igualmente, publicadas no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

8.2 O local, a data e hora da prestação da prova de conheci-
mentos e da discussão do currículo constarão do aviso relativo 
à lista definitiva.

8.3 A lista de classificação final, depois de homologada, será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

9. Legislação aplicável

O presente procedimento é regulado pela Lei n.º 10/2010 
(Regime da carreira médica), o Regulamento Administrativo 
n.º 3/2015 (Condições para a obtenção da graduação em con-
sultor), bem como o Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 8 de Outubro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 6 051,00)

(Ref. do Concurso n.º 03115/02-MA.PSIQ )

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Setembro de 
2015, e nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da 
carreira médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do 
Executivo n.o 131/2012 (Regulamento do Procedimento 
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級培訓》的規定，衛生局通過考核方式進行普通對外入職開考，

以編制外合同制度填補衛生局醫生職程醫院職務範疇（精神科）

第一職階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

3. 任用方式

以編制外合同制度任用，之前需以散位合同制度試用六個

月。

4. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療處

方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

10）參與教學及學術研究計劃；

Concursal da Carreira Médica) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospi-
talar (psiquiatria), da carreira médica, em regime de contrato 
além do quadro dos Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso

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

2. Validade do concurso 

A validade do concurso esgota-se no prazo de um ano, a 
contar da data da publicação da lista classificativa final.

3. Forma de provimento 

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

4. Formas de exercício da área funcional

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

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

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

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

4) Elaborar planos de terapêutica especializados para doen-
tes internados e coordenar os respectivos trabalhos de execu-
ção;

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

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

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

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

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

10) Participar em projectos de ensino e investigação científi-
ca;
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11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

5. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關社

區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

6. 薪俸、工作條件及福利

第一職階主治醫生之薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及第10/2010號法

律《醫生職程制度》的一般及特別標準。

7. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

7.1 澳門特別行政區永久性居民；

11) Orientar a formação de médicos internos;

12) Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e 
gestão desta área funcional;

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

5. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

5) Colaborar em trabalhos de investigação, visando a melho-
ria dos serviços médicos;

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

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

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

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

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

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

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

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

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

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

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

7. Condições de candidatura

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

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

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

7.3 具備醫學學士學位學歷；

7.4 根據經第72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第

8/99/M號法令規定合格完成精神科專業範疇的專科培訓，或根

據上述法令規定取得精神科專業範疇專科培訓之同等學歷認

可。

8. 投考辦法

投考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊

接的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號

社會文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購

買或於本局網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時

間（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

三十分）以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫

院）：

8.1 與公職無聯繫的投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）醫學學士學位的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

c）本通告所要求的醫院職務範疇（精神科）的專科級別的證

明文件（遞交時需出示正本核對）；

d）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範疇

內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、組

織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇職

位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）（所

遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

8.2 與公職有聯繫的投考人應遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）和d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

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

7.3  Sejam habilitados com licenciatura em medicina;

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

8. Forma de admissão

Os candidatos devem apresentar no prazo de vinte dias úteis a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presen-
te aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, mediante a entrega, pessoalmente, da «Ficha de ins-
crição em concurso» aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 (adquirida 
na Imprensa Oficial ou através da sua página electrónica), devi-
damente preenchida, até ao termo do prazo fixado e durante o 
horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,30 horas), à Secção de Expediente Geral 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, acompanhada dos seguintes documentos:

8.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

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

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

c) Documento comprovativo da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (psiquiatria), exigida no presente 
aviso (é necessária a apresentação de original para autentica-
ção);

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

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

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
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職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）、b）和c）項所指文件及個

人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可豁免遞交，但須在報名

表上明確聲明。

9. 甄選方法

甄選以下列方法進行，而每項甄選方法之評分比例如下：

9.1 知識考試──佔總成績50%；

9.2 履歷分析──佔總成績50%。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。以閉卷形式的筆試進行，為時三小時，

該考試採用10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投考

人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並參照

須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、所取得

的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工作評核。

有關開考的各項甄選方法的評核參數、加權值及評分準則

已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處以供查閱。

10. 最後成績

10.1 最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均

數，以0分至10分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於5分之投

考人，均作被淘汰論。

10.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績者；

在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年資者。

採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第23/2011

constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

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

9. Métodos de selecção

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

9.1 Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

9.2 Análise curricular: 50% do valor total.

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

As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar a capa-
cidade do candidato para resolver problemas e actuar, assim 
como reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcio-
nal. A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita, sem consulta e terá a duração de três horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 va-
lores.

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

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

10. Classificação final

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

10.2 Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, 
têm preferência, sucessivamente, os que detenham melhor clas-
sificação obtida na avaliação final do internato médico da área 
funcional a que respeita o procedimento concursal, maior anti-
guidade na categoria, na carreira, área funcional a que respeita 
o procedimento concursal. Se a situação de igualdade de clas-
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號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規

定處理。

11. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試──筆試

精神科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）查

閱任何法規、書籍或參考資料。

12. 名單公佈

知識考試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

13. 典試委員會

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：精神科主任醫生 何志榮

正選委員：精神科主治醫生 黃輝

  精神科主治醫生 郭偉德

候補委員：精神科主治醫生 何卓然

  精神科主任醫生 Gonçalves Marques Piçarra, João

14. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

14.1上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

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

貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

14.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

15. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號

法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生

職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一五年十月九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $11,110.00）

sificação persistir após a aplicação dos critérios anteriormente 
referidos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos). 

11. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos – Prova escrita.

Os conhecimentos médicos sobre psiquiatria.

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

12. Publicação de listas

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

13. Júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Ho Chi Veng, chefe de serviço de psiquia tria.

Vogais efectivos: Dr.ª Wong Fai, médica assistente de psi-
quiatria; e

Dr. Kwok Wai Tak, médico assistente de psiquiatria.

Vogais suplentes: Dr. Ho Cheuk Yin, médico assistente de 
psiquiatria; e

Dr. Gonçalves Marques Piçarra, João, chefe de serviço de 
psiquiatria.

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

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

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

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das 
Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regi-
me das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do 
Despacho do Chefe do Executivo n.o 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).

Serviços de Saúde, aos 9 de Outubro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 11 110,00)
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(Ref. do Procedimento n.º 06/OFTAL/CON/2015)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Setembro de 2015, 
e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira 
médica), no Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condições 
para a obtenção da graduação em consultor) 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 procedimento para a obtenção da graduação 
em consultor na área funcional hospitalar, área profissional de 
oftalmologia:

1. O prazo de apresentação de candidaturas

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

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os trabalhadores dos serviços 
públicos que satisfaçam os seguintes requisitos:

2.1 Exercício efectivo de funções de médico assistente, durante 
cinco anos, contados após a obtenção do grau de especialista 
na área profissional de oftalmologia.

3. Forma de admissão

3.1 Os candidatos devem preencher o formulário aprovado 
pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 90/2015 (adquirido na Imprensa Oficial ou descar-
regado na página electrónica daquela entidade pública ou dos 
Serviços de Saúde) e apresentar os documentos abaixo indica-
dos, os quais devem ser entregues pessoalmente até ao termo 
do prazo fixado e durante o horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 
horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos Serviços de 
Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário:

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

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

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato, donde 
constem, detalhadamente, o exercício de funções no âmbito da 
respectiva área funcional, designadamente o tempo e a forma 
como foram exercidas, a chefia de unidades técnico-funcionais, 
a orientação de internos e a participação em equipas ambula-
tórias, capacidade e aptidão para a gestão, organização e chefia 
de serviços e unidades técnico-funcionais, trabalhos e artigos 
publicados, desempenho de cargos na área médica, actividades 
docentes ou de investigação e outros elementos de valorização 
profissional; os currículos devem necessariamente ser assinados 
pelo próprio candidato, sob pena de se considerarem como falta 
de entrega dos mesmos;

（程序編號：第06/OFTAL/CON/2015號）

按照社會文化司司長二零一五年九月一日的批示，根據第

10/2010號法律《醫生職程制度》、第3/2015號行政法規《取得顧

問醫生級別的條件》，以及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現展開取得醫院職務範疇眼科

顧問醫生級別資格的程序。

1. 報考期間

報考的期間為二十個工作日，自本通告在《澳門特別行政區

公報》公佈後第一個工作日起計。

2. 投考條件

所有符合以下條件的公務人員均可投考：

2.1 自取得眼科專科醫生級別後，實際從事眼科主治醫生職

務滿五年。

3. 投考辦法

3.1 投考人須填妥經第90/2015號社會文化司司長批示第一

款核准的表格（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下載），

並附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週一至週四：上午

九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上午九

時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分），以親送方式交

往位於仁伯爵綜合醫院內的衛生局文書科：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的醫院職務範疇（眼科）的專科醫生級別

的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

c）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所從事的職務，尤其是從事的時間及方式、在技術職能單位的主

管職務、對實習醫生的指導及門診小組的參與、技術職能部門

及單位的管理、組織及擔任主管的能力及才能、發表的著作及

文章、擔任的醫療範疇職務、教學或研究工作及提高專業資格的

其他資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；
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d）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加考試所需的工作評核/工作表現評核；

e）由所任職的僱主實體發出具有五年眼科主治醫生的工作

經驗的工作證明文件，或投考人以名譽承諾作出的聲明證明。

3.2 如上述a）、b）及d）項所指文件已存於投考人個人檔案

內，可免除遞交，但須在報名表格上明確聲明。

4. 甄選方法

4.1 甄選以下列方法進行，成績以0分至10分表示，而每項甄

選方法之評分比例如下：

a）履歷評核：70%；

b）知識考試：30%。

4.2 知識考試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子

工具）參考或查閱任何法規、書籍或參考資料；

4.3 缺席或放棄任何一項考試者即被除名；

4.4 有關各項甄選方法的評核參數、加權值及評分準則將張

貼於衛生局行政大樓一樓人事處以供查閱。

5. 甄選方法的目的

5.1 履歷評核包括專業履歷的審查及討論，以分析投考人的

資歷，尤其是參照一般及特別的職業特徵要求分析投考人的專

業及學術方面的能力，以及分析其專業歷程、所取得的經驗及進

行了的培訓的重要性、所擔任的職務類別及取得的工作評核；

5.2 知識考試的目的是透過介紹及討論一份部門或單位的

臨床管理報告或一項研究工作的方式，評核投考人在相關職務

範疇解決問題、處事及應變的能力。

6. 最後評核

6.1 最後評核為所採用的各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，按0至10分的評分制，取得7分或以上的投考人視為合格；

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a procedimento;

e) Documento comprovativo dos 5 anos de experiência 
profissional de médico assistente de oftalmologia, emitido pela 
entidade patronal, ou uma declaração feita, sob compromisso 
de honra, pelo próprio candidato, em que refira que possui 
experiência profissional.

3.2 Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos 
documentos referidos nas alíneas a), b) e d), caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição do procedimento.

4. Métodos de selecção

4.1 A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados; na classificação adopta-se 
a escala de 0 a 10 valores, os quais são ponderados da seguinte 
forma:

a) Avaliação curricular: 70%;

b) Prova de conhecimentos: 30%.

4.2 Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta 
ou o acesso a qualquer legislação, livros ou informações de 
referência, sob qualquer forma, nomeadamente através da 
utilização de meios electrónicos;

4.3 O candidato que falte ou desista de qualquer uma das 
provas é automaticamente excluído;

4.4 Os parâmetros de avaliação, a ponderação e a grelha 
classificativa de cada método de selecção serão afixados na 
Divisão de Pessoal, situada no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde estando disponíveis para consulta.

5. Objectivos dos métodos de selecção

5.1 A avaliação curricular consiste na apreciação e discussão 
do currículo profissional, que visa analisar a qualificação do 
candidato, atendendo-se, designadamente, à sua competência 
profissional e científica, e tendo como referência exigência do 
perfil profissional, genérica e específica, bem como o percurso 
profissional, a relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de desem-
penho;

5.2 As provas de conhecimentos destinam-se a avaliar 
a capacidade do candidato para resolver problemas e actuar, 
assim como a reagir, no âmbito da respectiva área funcional, 
através da apresentação e discussão de um projecto de gestão 
clínica de um serviço ou unidade ou de um trabalho de investi-
gação.

6. Classificação final

6.1 A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, 
considerando-se aprovado o candidato que obtenha classificação 
igual ou superior a 7 valores, na escala de 0 a 10 valores;
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6.2 投考人的最後成績僅以“合格”或“不及格”表示。

7. 典試委員會的組成

本程序的典試委員會由下列成員組成：

主席：眼科顧問醫生 張翼飛醫生

正選委員：香港醫學專科學院代表 林乃文醫生

 香港醫學專科學院代表 高德全醫生

候補委員：香港醫學專科學院代表 阮燕芬醫生

 眼科顧問醫生 茅林瑜醫生

8. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

8.1 臨時名單、確定名單及成績名單將於若憲馬路衛生局行

政大樓一樓人事處張貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.

gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行

政區公報》公佈；

8.2 知識考試及履歷討論的地點、日期及時間將載於確定名

單的公告內；

8.3 最後評核名單經認可後，將於《澳門特別行政區公報》

刊登。

9. 適用法例

本程序由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第3/2015號行

政法規《取得顧問醫生級別的條件》，以及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一五年十月九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $6,051.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

教育暨青年局為填補以下空缺，經於二零一五年九月二十三

日第三十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方

式進行限制性的晉級普通開考的公告，現根據第23/2011號行政

6.2 O resultado final indicará apenas se o candidato se 
encontra «Aprovado» ou «Não aprovado».

7. Composição do júri

O júri do procedimento tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Zhang Yifei, médico consultor de oftalmologia.

Vogais efectivos: Dr. Lam Nai Man, representante da Academia 
de Medicina de Hong Kong; e 

 Dr. Ko Tak Chuen Simon, representante da Academia de 
Medicina de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr.ª Yuen Yin Fun Can, representante da 
Academia de Medicina de Hong Kong; e

 Dr.ª Mao LinYu, médica consultora de oftalmologia.

8. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e 
classificativas

8.1 As listas provisórias, definitivas e classificativas serão 
afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da 
Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde 
de S. Januário, e estarão disponíveis na página electrónica dos 
Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. Estas listas serão, 
igualmente, publicadas no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau;

8.2 O local, a data e hora da prestação da prova de conheci-
mentos e da discussão do currículo constarão do aviso relativo 
à lista definitiva;

8.3 A lista de classificação final, depois de homologada, será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

9. Legislação aplicável

O presente procedimento é regulado pela Lei n.º 10/2010 
(Regime da carreira médica), o Regulamento Administrativo 
n.º 3/2015 (Condições para a obtenção da graduação em 
consultor), bem como o Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 9 de Outubro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 6 051,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncios

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser 
consultadas, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, as 
listas provisórias dos candidatos admitidos aos concursos co-
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法規第十八條第三款的規定，臨時名單張貼在約翰四世大馬路

7-9號一樓以供查閱：

編制外合同技術員職程第一職階首席技術員四缺。

編制內技術輔導員職程第一職階首席特級技術輔導員四

缺。

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

理員五缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單即

視作確定名單。

二零一五年十月六日於教育暨青年局

代局長 郭小麗（副局長）

（是項刊登費用為 $1,331.00）

教育暨青年局為填補第一職階一等行政技術助理員（行政

文員範疇）十一缺，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：

編制內職缺──八缺；

以編制外合同制度填補的職缺──三缺。

二零一五年十月六日於教育暨青年局

代局長 郭小麗（副局長）

（是項刊登費用為 $881.00）

旅 遊 局

名 單

旅遊局為填補編制內行政技術助理員職程第一職階首席特

級行政技術助理員兩缺，經於二零一五年七月二十二日第二十九

muns, de acesso, documentais, condicionados, para o preenchi-
mento dos seguintes lugares da Direcção dos Serviços de Edu-
cação e Juventude, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 38, II 
Série, de 23 de Setembro de 2015, nos termos do artigo 18.º, n.º 3, 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

Quatro lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico contratado além do quadro;

Quatro lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro de pessoal;

Cinco lugares de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico adminis-
trativo do quadro de pessoal. 

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, ao abrigo do artigo 18.º, n.º 5, do supracitado regulamen-
to administrativo.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 6 de 
Outubro de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Kuok Sio Lai, subdi-
rectora.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Faz-se público que se encontra afixada e pode ser consulta-
da, 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), a 
lista definitiva dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de onze lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª 
classe, 1.º escalão, área de oficial administrativo, da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 28, II Série, de 15 de Julho de 2015, nos termos do 
artigo 19.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 23/2011:

Lugares vagos no quadro — oito (8);

Lugares a preencher em regime de contrato além do quadro 
— três (3).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 6 de 
Outubro de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Kuok Sio Lai, subdi-
rectora.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Listas

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de assistente técnico administrativo especialista 
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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。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º Sandra Cristina Sou Veiga ...................................... 84.38

2.º 陳耀斌 ........................................................................ 76.25

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，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。

（經二零一五年九月二十二日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年九月十六日於旅遊局

典試委員會：

主席：一等技術員 陳秀影

正選委員：首席技術輔導員 陳詠琪

     顧問高級技術員（體育發展局） 馬子聰

（是項刊登費用為 $1,468.00）

為旅遊局以編制外合同任用的特別職程監察範疇第一職階

一等督察八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八月五日第三十一期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 陳偉添 ........................................................................ 81.88

2.º 謝婉玲 ........................................................................ 81.38

3.º 廖詩敏 ........................................................................ 80.13

4.º 招景耀 ........................................................................ 78.69

5.º 黎智健 ........................................................................ 78.38

6.º 方慧超 ........................................................................ 78.19

7.º 陸儉輝 ........................................................................ 78.13

8.º 余紹康 ........................................................................ 76.94

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，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。

principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico admi-
nistrativo do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 
22 de Julho de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Sandra Cristina Sou Veiga ...........................................84,38

2.º Chan Iao Pan. ................................................................76,25

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

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

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

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

O Júri:

Presidente: Chan Sao Ieng, técnica de 1.a classe.

Vogais: Chan Weng Kei, adjunta-técnica principal; e

Ma Chi Chong, técnico superior assessor do Instituto do Desporto.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
oito lugares de inspector de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
especial, área de inspecção, providos em regime de contrato 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 
2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Vai Tim .................................................................81,88

2.º Che Un Leng ..................................................................81,38

3.º Lio Si Man ......................................................................80,13

4.º Chio Keng Io ..................................................................78,69

5.º Lai Chi Kin ....................................................................78,38

6.º Fong Wai Chio ...............................................................78,19

7.º Lok Kim Fai ...................................................................78,13

8.º U Sio Hong .....................................................................76,94

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os 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.
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（經二零一五年九月二十九日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年九月二十三日於旅遊局

典試委員會：

主席：一等高級技術員 胡敏婷

正選委員：首席特級督察 馬小玲

  首席技術輔導員（司法警察局） 陳安琪

（是項刊登費用為 $1,634.00）

為旅遊局以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職階一

等技術輔導員五缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考，有關之最後成績名單已於二零一五年九月十六日第三十七

期《澳門特別行政區公報》第二組內刊登。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，更正最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 陳曉頴 ........................................................................ 80.72

2.º 譚詩欣 ........................................................................ 80.61

3.º 梁安琪 ........................................................................ 80.50

4.º 阮信鴻 ........................................................................ 80.40

5.º 黃少芬 ........................................................................ 80.00

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。

（經二零一五年九月三十日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年九月二十五日於旅遊局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 林衍傑

正選委員：特級公關督導員 石偉強

  一等技術員（澳門監獄） 張翠儀

（是項刊登費用為 $1,634.00）

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Setembro de 2015).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 23 de Setembro de 
2015.

O Júri:

Presidente: Wu Man Teng, técnica superior de 1.ª classe.

Vogais efectivas: Ma Sio Leng, inspectora especialista 
principal; e

Chan On Kei, adjunta-técnica principal da Polícia Judiciária.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

Classificativa final dos candidatos publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 37, 
II Série, de 16 de Setembro de 2015, do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para preenchimento de 
cinco lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adujnto-técnico, providos em regime de contrato 
além do quadro da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 29, II Série, de 22 de Julho de 2015. Rec-
tifica-se a lista de classificação final, nos termos do artigo 
135.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Hio Weng .............................................................80,72

2.º Tam Si Ian ......................................................................80,61

3.º Leong On Kei ................................................................80,50

4.º Un Son Hong..................................................................80,40

5.º Wong Sio Fan .................................................................80,00

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), 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 30 de Setembro de 2015).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 25 de Setembro de 
2015.

O Júri:

Presidente: Lam In Kit, técnico superior principal.

Vogais efectivos: Shek Wai Keung, assistente de relações 
públicas especialista; e

Cheong Choi I, técnica de 1.ª classe do Estabelecimento 
Prisional de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)
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以審查文件及有限制方式，為填補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一缺進行普通晉級開

考，開考通告在二零一五年九月二十三日第三十八期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規第十八

條第三款的規定公佈報考人臨時名單如下：

准考人： 

石偉強

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，本名單被視為

確定名單。

二零一五年十月七日於旅遊局

典試委員會： 

主席：首席技術員 朱潔琳

正選委員：首席特級技術輔導員 黃愛蓮

     一等技術員（教育暨青年局） 周啓婷

（是項刊登費用為 $1,018.00）

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：

以編制外合同任用的高級技術員職程第一職階首席高級技

術員一缺；

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；

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。

Provisória do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de assistente de relações públicas especialista princi-
pal, 1.º escalão, da carreira de assistente de relações públicas 
do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Turismo, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 38, II Série, de 23 de 
Setembro de 2015, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011:

Candidato admitido:  

Shek Wai Keung.

A presente lista é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 5 
do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 7 de Outubro de 
2015.

O Júri: 

Presidente: Chu Kit Lam, técnica principal.

Vogais efectivas: Wong Oi Lin, adjunta-técnica especialista 
principal; e

Chao Kai Teng, técnica de 1.ª classe da Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Anúncio

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

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico superior, provido em regime de contrato além do 
quadro;

Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de adjunto-técnico, provido 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 de pessoal da Direcção dos Serviços de 
Turismo.
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二零一五年十月七日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $1,468.00）

社 會 工 作 局

名 單

社會工作局為填補編制外合同技術員職程社會工作範疇第

一職階特級技術員三缺，經二零一五年八月二十六日第三十四期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查和限制性方式

進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 羅亦詩 ........................................................................ 87.28

2.º 鄭劍婷 ........................................................................ 85.00

3.º 馮毛仔 ........................................................................ 80.89

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一五年九月二十九日的批示認可）

二零一五年九月二十一日於社會工作局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 龍偉雄

正選委員：特級技術員 馮啟莊

  一等高級技術員 陳妙瑜（行政公職局指定）

社會工作局為填補編制內行政技術助理員職程第一職階首

席特級行政技術助理員一缺，經二零一五年八月十二日第三十二

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件和限制性的方

式進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

洪劍峰 ............................................................................. 87.44

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 7 de Outubro de 
2015.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, documen-
tal, de acesso, condicionado, para o preenchimento de três lu-
gares de técnico especialista, 1.º escalão, área de serviço social, 
da carreira de técnico, provido em regime de contrato além 
do quadro de pessoal do Instituto de Acção Social, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 34, II Série, de 26 de Agosto de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lo Iek Si .........................................................................87,28

2.º Cheang Kin Teng ...........................................................85,00

3.º Fong Mou Chai ..............................................................80,89

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 do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Setembro de 2015).

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

O Júri:

Presidente: Long Wai Hung, técnico superior assessor.

Vogais efectivas: Fong Kai Chong, técnica especialista; e

Chan Mio U, técnica superior de 1.ª classe (pelos SAFP).

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de assistente técnico administrativo especialista principal, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, do 
quadro de pessoal do Instituto de Acção Social, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 32, II Série, de 12 de Agosto de 2015:

Candidato aprovado: valores

Hong Kim Fong ...................................................................87,44

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.
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（經社會文化司司長於二零一五年九月三十日的批示認可）

二零一五年九月二十二日於社會工作局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 龍偉雄

正選委員：首席特級行政技術助理員 梁玉梅

候補委員：首席高級技術員 鄧偉強（行政公職局指定）

社會工作局為填補編制外合同行政技術助理員職程第一職

階特級行政技術助理員一缺，經二零一五年八月十二日第三十二

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件和限制性方式

進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

吳五妹 ............................................................................. 84.00

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一五年九月二十九日的批示認可）

二零一五年九月二十二日於社會工作局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 龍偉雄

正選委員：首席特級行政技術助理員 梁玉梅

  一等技術員 譚惠嬌（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $3,530.00）

體 育 發 展 局

公 告

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將填

補體育發展局下列編制外合同人員空缺，以審查文件及有限制

方式進行普通晉級開考的准考人臨時名單張貼在澳門羅理基博

士大馬路綜藝館第一座四字樓體育發展局行政財政處，並於本

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 2015).

Instituto de Acção Social, aos 22 de Setembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Long Wai Hung, técnico superior assessor.

Vogal efectiva: Leong Iok Mui, assistente técnica administra-
tiva especialista principal.

Vogal suplente: Tang Wai Keong, técnico superior principal 
(pelos SAFP).

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão, 
da carreira de assistente técnico administrativo, provido em 
regime de contrato além do quadro do pessoal do Instituto de 
Acção Social, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, 
de 12 de Agosto de 2015:

Candidato aprovado: valores

Ung Ng Mui ..........................................................................84,00

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 

Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Setembro de 2015).

Instituto de Acção Social, aos 22 de Setembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Long Wai Hung, técnico superior assessor.

Vogais efectivas: Leong Iok Mui, assistente técnica adminis-
trativa especialista principal; e

Tam Wai Kio, técnica de 1.ª classe (pelos SAFP).

(Custo desta publicação $ 3 530,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas, nos termos do 
n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, 
na Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do 
Desporto (ID), sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
s/n, Edifício Complementar do Fórum, bloco 1, 4.º andar, 
Macau, e publicadas no sítio da internet deste Instituto, as 
listas provisórias dos candidatos aos concursos comuns, 
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局網頁內公佈。有關開考的公告已刊登於二零一五年九月二日第

三十五期《澳門特別行政區公報》第二組內：

第一職階首席技術員一缺；

第一職階特級技術輔導員兩缺；

第一職階一等行政技術助理員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一五年十月八日於體育發展局

局長 戴祖義

（是項刊登費用為 $1,292.00）

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

名 單

高等教育輔助辦公室為填補編制外合同人員行政技術助理

員職程第一職階特級行政技術助理員壹缺，經於二零一五年九月

二日第三十五期《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普通晉級開考的公告。現公佈最後成績名

單如下：

合格准考人：                                         分

周少珊 ............................................................................. 82.11

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個工

作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一五年九月二十九日的批示認可）

二零一五年九月二十三日於高等教育輔助辦公室

典試委員會：

主席：高等教育輔助辦公室職務主管 陳家豪  

正選委員：高等教育輔助辦公室顧問高級技術員 黎慧明  

  教育暨青年局首席技術員 梁女如  

（是項刊登費用為 $1,390.00）

de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores 
contratados além do quadro do ID, para o preenchimento 
dos seguintes lugares deste Instituto, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 2 de 
Setembro de 2015:

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão; 

Dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão; e

Um lugar de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º 
escalão.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defi-
nitivas, ao abrigo do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regula-
mento administrativo.

Instituto do Desporto, aos 8 de Outubro de 2015.

O Presidente do Instituto, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, dos 
trabalhadores contratados além do quadro do Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior, cujo anúncio de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 35, II Série, de 2 de Setembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chau Sio San .........................................................................82,11

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Setembro de 2015).

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 23 de Setembro 
de 2015.

O Júri do concurso:

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

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

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

(Custo desta publicação $ 1 390,00)
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澳 門 格 蘭 披 治 大 賽 車 委 員 會

名 單

澳門格蘭披治大賽車委員會為填補編制外合同技術員職程

第一職階首席技術員兩缺，以審查文件及限制方式進行普通晉

級開考，開考公告經於二零一五年八月五日第三十一期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 霍淑賢 ........................................................................ 81.61

2.º 歐陽凱明 .................................................................... 80.94

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，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。

（經二零一五年九月二十九日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年九月十一日於澳門格蘭披治大賽車委員會

典試委員會：

主席：本委員會技術助理 黃家權

委員：本委員會首席高級技術員 Julieta Ana Souza

 身份證明局顧問高級技術員 羅金碧

澳門格蘭披治大賽車委員會為填補編制外合同技術輔導員

職程第一職階特級技術輔導員一缺，以審查文件及限制方式進

行普通晉級開考，開考公告經於二零一五年八月五日第三十一期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如

下：

合格應考人： 分

Cláudia Maria Ferreira Gomes ................................... 82.33

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，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。

（經二零一五年十月五日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年九月十一日於澳門格蘭披治大賽車委員會

COMISSÃO DO GRANDE PRÉMIO DE MACAU

Listas

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de dois lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, provido em regime de contrato além do quadro da 
Comissão do Grande Prémio de Macau, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Alice Fok ........................................................................81,61

2.º Ao Ieong Hoi Meng ......................................................80,94

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os 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 29 de Setembro de 2015).

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 11 de Setembro 
de 2015.

O Júri:

Presidente: Vong Ka Kun, assistente técnico desta Comissão.

Vogais: Julieta Ana Souza, técnica superior principal desta 
Comissão; e

Lo Kam Pek, técnica superior assessora da Direcção dos Servi-
ços de Identificação.

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carrei-
ra de adjunto-técnico, provido em regime de contrato além do 
quadro da Comissão do Grande Prémio de Macau, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2015:

Candidato aprovado: valores

Cláudia Maria Ferreira Gomes  ........................................82,33

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), 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 Outurbo de 2015).

Comissão do Grande Prémio de Macau, aos 11 de Setembro 
de 2015.
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典試委員會：

主席：本委員會一等技術員（職務主管） 歐陽凱明

委員：本委員會首席高級技術員 Julieta Ana Souza

 行政公職局特級技術輔導員 盧愛芳

（是項刊登費用為 $2,581.00）

文 化 產 業 委 員 會 秘 書 處

名 單

為以編制外合同方式填補文化產業委員會技術輔助人員組

別第一職階首席技術輔導員兩缺，經於二零一五年八月十二日第

三十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查及有限

制方式舉行普通晉級開考的招考公告，現公佈應考人的評核成

績如下：

合格應考人： 分

1.º 黃福森 ........................................................................ 79.94

2.º 呂思薇 ........................................................................ 79.44

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向許可開考的實體提起上

訴。

（經社會文化司司長二零一五年十月六日的批示確認）

二零一五年九月三十日於文化產業委員會秘書處

典試委員會：

主席：文化產業委員會秘書長 王勁秋

正選委員：民政總署首席高級技術員 謝炳森

     文化產業委員會特級技術員 劉少梅

（是項刊登費用為 $1,429.00）

旅 遊 發 展 委 員 會

名 單

為以編制外合同方式填補旅遊發展委員會技術輔助人員組

別第一職階首席技術輔導員一缺，經於二零一五年八月五日第

O Júri:

Presidente: Ao Ieong Hoi Meng, técnica de 1.ª classe (chefia 
funcional) desta Comissão.

Vogais: Julieta Ana Souza, técnica superior principal desta 
comissão; e

Lou Oi Fong, adjunta-técnica especialista da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 2 581,00)

SECRETARIADO DO CONSELHO PARA AS INDÚSTRIAS

CULTURAIS

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado para o preenchimen-
to, em regime de contrato além do quadro, de dois lugares de 
adjunto-técnico principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal téc-
nico de apoio do Conselho para as Indústrias Culturais, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 12 de Agosto de 
2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Vong Fok Sam  ...............................................................79,94

2.º Loi Si Mei  ......................................................................79,44

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 
prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

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

Secretariado do Conselho para as Indústrias Culturais, aos 
30 de Setembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Wong Keng Chao, secretária-geral do Conselho 
para as Indústrias Culturais.

Vogais efectivos: Che Peng Sam, técnico superior principal 
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais; e

Lau Sio Mui, técnica especialista do Conselho para as Indús-
trias Culturais.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

CONSELHO PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, em 
regime de contrato além do quadro, de um lugar de adjunto-
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三十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查及有限

制方式舉行普通晉級開考的招考公告，現公佈應考人的評核成

績如下：

合格應考人： 分

蕭詠雯 ............................................................................. 80.87

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向許可開考的實體提起上

訴。

（經社會文化司司長二零一五年九月十一日的批示確認）

二零一五年九月八日於旅遊發展委員會秘書處

典試委員會：

主席：秘書長 王美清

正選委員：民政總署首席技術輔導員 陳佩芝

候補委員：特級技術員 曾羚賢

（是項刊登費用為 $1,361.00）

文 化 產 業 基 金

通 告

按照社會文化司司長二零一五年九月十七日之批示，並根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》之規定，文化產業基金通

過考核方式進行普通對外入職開考，按編制外合同制度填補技

術員職程第一職階二等技術員（資助監察範疇）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。

2. 報考條件

投考人必須符合以下條件方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

-técnico principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de 
apoio do Conselho para o Desenvolvimento Turístico, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 
2015:

Candidato aprovado: valores

Sio Weng Man ......................................................................80,87

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista 
para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no pra-
zo 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 11 de Setembro de 2015).

Secretariado do Conselho para o Desenvolvimento Turístico, 
aos 8 de Setembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Wong Mei Cheng, secretária-geral.

Vogais efectivos: Chan Pui Chi, adjunto-técnico principal do 
IACM.

Vogais suplentes: Chang Leng In, técnico especialista.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Setembro de 2015, 
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», se 
acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de fiscalização 
de apoio financeiro, em regime de contrato além do quadro, do 
Fundo das Indústrias Culturais:

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

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;
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b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備會計、財務或審計學範疇之高等課程學歷。

3. 報考方式及地點

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的專用印件，

並於指定期限及辦公時間內，攜同下列文件親臨澳門新口岸冼

星海大馬路105號金龍中心14樓A室文化產業基金接待處遞交：

3.1 與公職無聯繫的投考人：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業培訓及工作經驗，

以及附同相關證明文件）。

3.2 與公職有聯繫的投考人：

上述a）、b）、c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人

資料紀錄；

如上述a）及b）項所指文件以及個人資料紀錄已存放於所屬

部門的個人檔案，則免除提交，但須於報考時明確聲明。

3.3 遞交文件時，須出示文件的正本或認證本。

3.4 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡文。

3.5 上指專用印件可從印務局網頁下載，亦可到該局購買。

4. 公佈名單

4.1 臨時名單及確定名單張貼於澳門新口岸冼星海大馬路

105號金龍中心14樓A室文化產業基金告示板並上載於文化產業

基金網頁http://www.f ic.gov.mo。確定名單內列明進行知識考

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

c) Possuam habilitações académicas ao nível de curso superior 
na área da contabilidade, finanças ou auditoria.

3. Forma de admissão e local de apresentação de candidaturas

A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
do impresso próprio, aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 250/2011, o qual deve ser entregue pessoalmente, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de 
expediente, no balcão de atendimento do Fundo das Indústrias 
Culturais, sito na Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, Centro Golden 
Dragon, 14.º andar «A», NAPE, Macau, acompanhado dos 
seguintes documentos:

3.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo da habilitação académica 
exigida no presente aviso;

c) Nota curricular, devidamente assinada, donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissional 
e experiência profissional, devendo a mesma ser acompanhada 
dos respectivos documentos comprovativos.

3.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos acima referidos nas alíneas a), b) e c) e ainda 
um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem;

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

3.3 No acto de entrega da documentação supramencionada 
devem ser exibidos os documentos originais ou devidamente 
autenticados.

3.4 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar as provas. 

3.5 O requerimento, em impresso próprio acima referido, 
que se encontra disponível na página electrónica da Imprensa 
Oficial, também pode ser adquirido, mediante pagamento, nos 
balcões da mesma.

4. Publicitação das listas

4.1 As listas provisória e definitiva do concurso serão afixadas 
no quadro de anúncios do Fundo das Indústrias Culturais, 
sito na Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, Centro Golden Dra-
gon, 14.º andar «A», NAPE, Macau, e disponibilizadas na 
página electrónica do Fundo das Indústrias Culturais, em 
http://www.fic.gov.mo, sendo publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau os locais em que as 
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試的地點、日期及時間。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在

《澳門特別行政區公報》公佈。

4.2 知識考試的成績名單張貼於澳門新口岸冼星海大馬路

105號金龍中心14樓A室文化產業基金告示板並上載於文化產業

基金網頁http://www.fic.gov.mo。名單內列明進行專業面試的地

點、日期及時間；上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門

特別行政區公報》公佈。

4.3 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律《公務人

員職程制度》附件一表二第五級別所載的350點，並享有公職一

般制度規定的權利及福利。

6. 任用方式

以編制外合同方式任用。

7. 職務內容

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

以準備上級就有關資助監察範疇的政策和管理措施作出決定。

8. 甄選方法

甄選按下列的方法進行，每項方法的評分比例如下：

a）知識考試——50%；

b）專業面試——30%；及

c）履歷分析——20%。

各項甄選方法中所取得成績均以0分至100分表示。

上述a）項之甄選方式為淘汰制，最高分數為100分，應考人

所得分數低於50分者，即被淘汰。

mesmas se encontram afixadas e que podem ser consultadas. O 
local, data e hora para a realização de prova escrita de conhe-
cimentos serão publicados na lista definitiva.

4.2 A lista classificativa da prova escrita de conhecimentos 
será afixada no quadro de anúncios do Fundo das Indústrias 
Culturais, sito na Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, Centro Gol-
den Dragon, 14.º andar «A», NAPE, Macau, e disponibilizada 
na página electrónica do Fundo das Indústrias Culturais, em 
http://www.fic.gov.mo, sendo publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau o local em que a 
mesma se encontra afixada e que pode ser consultada. O local, 
data e hora para a realização de entrevista profissional serão 
publicados na lista classificativa da prova escrita de conheci-
mentos.

4.3 A lista classificativa final é publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, após homologação.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, nível 5, constante do mapa 2 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», e usufrui dos direitos e regalias previstas no 
regime geral da função pública.

6. Forma de provimento

Contrato além do quadro.

7. 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.

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 fiscalização de apoio 
financeiro.

8. Método de selecção 

A selecção será efectuada mediante a aplicação dos seguin-
tes métodos, os quais serão ponderados da seguinte forma:

a) Prova escrita de conhecimentos — 50%;

b) Entrevista profissional — 30%; e

c) Análise curricular — 20%.

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

O método referido na alínea a) tem carácter eliminatório e 
consideram-se 100 valores o valor máximo e serão excluídos os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.
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A prova de conhecimentos terá a duração de 3 horas e visa 
avaliar o nível de conhecimentos gerais ou específicos exigíveis 
para o exercício da função.

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

Através da análise curricular pretende-se examinar a prepa-
ração do candidato para o desempenho da 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, 
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classi-
ficação inferior a 50 valores.

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

9. Programa das provas:

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

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

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

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

e) Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regime de 
administração financeira pública, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 28/2009 e, republicado integralmente pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009;

f) Despacho do Chefe do Executivo n.º 325/2006 — Enumera as 
despesas respeitantes à «despesa certa e indispensável» cons-
tante do artigo 19.º, n.º 2, alínea 1), do Regulamento Adminis-
trativo n.º 6/2006;

g) Despacho do Chefe do Executivo n.º 347/2006 — Estabe-
lece a tramitação das alterações orçamentais e dos orçamentos 
suplementares do sector público administrativo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau;

h) Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 66/2006 — Aprova as Instruções para a Classificação 
Económica das Receitas e das Despesas Públicas, bem como as 
Instruções para a Classificação Funcional das Despesas Públicas;

i) Lei de Bases da Orgânica do Governo, aprovada pela 
Lei n.º 2/1999;

j) Regulamento Administrativo n.º 6/1999 — Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos;

知識考試為時3小時，是評估投考人擔任職務所須具備的一

般知識或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、工

作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職務的能力。

最後成績以0分至100分表示，50分或以上視為合格，50分以

下視為不合格。

如得分相同，投考人之排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定的優先條件為

之。

9. 考試範圍

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

c）經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的《澳

門公共行政工作人員通則》；

d）第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

e）經第28/2009號行政法規修改之第6/2006號行政法規《公

共財政管理制度》（經第426/2009號行政長官批示重新公佈）；

f）第325/2006號行政長官批示——列明關於第6/2006號行

政法規第十九條第二款（一）項規定的“確定及必要開支的負

擔”的各項開支；

g）第347/2006號行政長官批示——訂定澳門特別行政區公

共行政部門的預算修改及補充預算的相關步驟；

h）第66/2006號經濟財政司司長批示——核准公共收入及

開支經濟分類的指示，以及公共開支職能分類的指示；

i）第2/1999號法律通過之《政府組織綱要法》；

j）第6/1999號行政法規訂定之《政府部門及實體的組織、職

權與運作》；
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k) Regulamento Administrativo n.º 26/2013 — Fundo das 
Industrias Culturais;

l) Despacho do Chefe do Executivo n.º 73/2014 — Regula-
mento da Concessão de Apoio Financeiro pelo Fundo das In-
dustrias Culturais;

m) Regulamento Administrativo n.º 23/2004 — Aprovação 
das Normas de Auditoria;

n) Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 68/2004 — Aprovação das Normas Técnicas de Auditoria;

o) Regulamento Administrativo n.º 25/2005 — Aprovação 
das Normas de Contabilidade;

p) Conhecimentos específicos:

i) Elaboração de documentos, tais como propostas, relatórios, 
entre outros ou redacção;

ii) Elaboração de pareceres técnicos especializados;

iii) Conhecimento profissional na área de contabilidade, finan-
ceira e de auditoria.

Aos candidatos é permitida a consulta da legislação acima 
referida, não podendo, contudo, consultar quaisquer livros de 
referência nem utilizar aparelhos electrónicos.

10. Legislação aplicável

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

11. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chu Miu Lai, membro do Conselho de Adminis-
tração.

Vogais efectivos: Chong Yi Man, coordenadora do Centro de 
Fiscalização de Projectos; e

 Leong Fu Wa, coordenador do Centro de Apoio Adminis-
trativo e Financeiro.

Vogais suplentes: Leong Soi Kei, técnica superior principal 
do Centro de Fiscalização de Projectos; e

 Lei Sou Kun, técnica de 1.ª classe do Centro de Apoio 
Administrativo e Financeiro.

12. Observações 

As informações fornecidas pelos candidatos servem apenas 
para efeitos do presente recrutamento. Todos os dados pessoais 
serão processados de acordo com a Lei n.º 8/2005 «Lei da Pro-
tecção de Dados Pessoais».

Fundo das Indústrias Culturais, aos 7 de Outubro de 2015.

O Membro do Conselho de Administração, Chu Miu Lai.

(Custo desta publicação $ 9 754,00)

k）第26/2013號行政法規《文化產業基金》；

l）第73/2014號行政長官批示核准之《文化產業基金資助批

給規章》；

m）第23/2004號行政法規核准之《核數準則》；

n）第68/2004號經濟財政司司長批示核准之《核數實務準

則》；

o）第25/2005號行政法規核准之《會計準則》；

p）專業知識：

i）編寫建議書、報告書等文件或撰文；

ii）編寫專業技術意見書；

iii）會計、財務及審計的專業知識。

投考人可查閱上述法例，但不得查閱任何參考書籍或其他

資料及不可使用電子設備。

10. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

11. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：行政委員會委員 朱妙麗

正選委員：項目監察中心主任 莊綺雯

 行政財政輔助中心主任 梁富華

候補委員：項目監察中心首席高級技術員 梁瑞琪

 行政財政輔助中心一等技術員 李素娟

12. 注意事項

投考人提供之資料只作本基金是次招聘用途，所有遞交的資

料將按照第8/2005號法律的《個人資料保護法》規定進行處理。

二零一五年十月七日於文化產業基金

行政委員會委員 朱妙麗

（是項刊登費用為 $9,754.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, do 
pessoal contratado além do quadro da Direcção dos Serviços 
de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lou Sio Wan .........................................................................86,39

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista 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 25 de Setembro de 2015).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 25 de Setembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Che Hong, técnica superior assessora principal 
da DSSOPT.

Vogais efectivas: Yau Yin Ling, técnica superior de 1.ª classe 
da DSSOPT; e

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

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Anúncio

Concurso público para 

«Reordenamento da drenagem da Avenida de Kwong Tung»

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

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Avenida de Kwong Tung.

4. Objecto da empreitada: construção da faixa de rodagem e 
do sistema de drenagem.

5. Prazo máximo de execução: 500 dias (quinhentos dias).

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

土 地 工 務 運 輸 局

名 單

土地工務運輸局為填補編制外合同人員第一職階首席行政

技術助理員一缺，經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

盧少韻 ............................................................................. 86.39

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。

（經二零一五年九月二十五日運輸工務司司長的批示確認）

二零一五年九月二十五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顧問高級技術員 謝紅

正選委員：土地工務運輸局一等高級技術員 游燕玲

  教育暨青年局二等技術員 周少容

（是項刊登費用為 $1,390.00）

公 告

“廣東大馬路下水道重整工程”

公開招標競投

1. 招標實體：土地工務運輸局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：廣東大馬路。

4. 承攬工程目的：鋪設下水道、重鋪行車路面及行人路面。

5. 最長施工期：500 天（五百天）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。
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7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$1,300,000.00（澳門幣壹佰叁拾萬元整），以

現金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在公開開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視

乎其註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，土地工務運輸局接待

暨一般文書處理科。

截止日期及時間：二零一五年十一月四日（星期三）中午十二

時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局五樓會議

室。

日期及時間：二零一五年十一月五日（星期四）上午九時三十

分。

倘截標日期根據上述第12點被順延、又或上述公開開標時

間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則公開開標日

期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

公開開標。

14. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之

任一正式語文編製，若標書文件使用其他語言編製時，則應附具

經認證之譯本，為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣本

說明除外）。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十六樓基

礎建設廳。

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

8. Caução provisória: $ 1 300 000,00 (um milhão e trezentas 
mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

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

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

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

Dia e hora limite: dia 4 de Novembro de 2015, quarta-feira, 
até às 12,00 horas.

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

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

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

Dia e hora: dia 5 de Novembro de 2015, quinta-feira, pelas 
9,30 horas.

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

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

14. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

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

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

Local: Departamento de Infraestruturas da DSSOPT, sito na 
Estrada de D. Maria II, n.º 33, 16.º andar, Macau;
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時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時三十

分至十七時）。

於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格：$1,290.00

（澳門幣壹仟貳佰玖拾元整）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價60%；

——工作計劃10%；

——施工經驗及質量18%；

——廉潔誠信12%。

17. 附加的說明文件：由二零一五年十月二十二日至截標日

止，投標者可前往馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局

十六樓基礎建設廳，以了解有否附加之說明文件。

二零一五年十月九日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $4,048.00）

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員職程第一

職階首席技術員一缺，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。

為填補海事及水務局以編制外合同任用的海上交通控制員

職程第一職階特級海上交通控制員兩缺，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

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

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT poderão ser solici-
tadas cópias do processo do concurso ao preço de  $ 1 290,00 
(mil, duzentas e noventa patacas).

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

— Preço razoável: 60%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras: 18%;

— Integridade e honestidade: 12%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de 
Infraestruturas da DSSOPT, sito na Estrada de D. Maria II, 
n.º 33, 16.º andar, Macau, a partir de 22 de Outubro de 2015, 
inclusive, e até à data limite para a entrega das propostas, para 
tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 9 de Outubro de 2015.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $4 048,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncios

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, condicio-
nado aos trabalhadores destes Serviços, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
um lugar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técni-
co, provido em regime de contrato além do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

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 
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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。

二零一五年十月七日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,840.00）

海事及水務局為填補編制外合同人員第一職階二等技術員

（行政範疇）兩缺，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》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開

考的通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第十九條第二款的規定，確定名單已張貼在萬里

長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科，並上載到本局網

頁（www.marine.gov.mo）以供查閱。

海事及水務局為填補散位合同人員第一職階技術工人（貨

倉管理範疇）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》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職

開考的通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定，確定名單已張貼在萬

里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科，並上載到本局

網頁（www.marine.gov.mo）以供查閱。

二零一五年十月七日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,429.00）

Serviços de Administração e Função Pública, o aviso refe-
rente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado aos trabalhadores destes Serviços, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores 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 dois lugares de controlador de tráfego marítimo 
especialista, 1.º escalão, da carreira de controlador de tráfego 
marítimo, providos em regime de contrato além do quadro do 
pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, com dez dias de prazo para a apresentação de candida-
turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 7 de Outubro de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 840,00)

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», se encontra afixada, para consulta, 
no Departamento de Administração e Finanças/Divisão Admi-
nistrativa/Secção de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel 
dos Mouros, e disponibilizada no website destes Serviços (www.
marine.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos admitidos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, área administrativa, em regime de contrato além do 
quadro da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, 
de 15 de Julho de 2015. 

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do arti-
go 19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», se encontra afixada, para con-
sulta, no Departamento de Administração e Finanças/Divisão 
Administrativa/Secção de Pessoal, sito na Calçada da Barra, 
Quartel dos Mouros, e disponibilizada no website destes Ser-
viços (www.marine.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos 
admitidos ao concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de um lugar de operário 
qualificado, 1.º escalão, área de fiel de armazém, em regime 
de contrato de assalariamento da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água, cujo aviso de abertura foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 28, II Série, de 15 de Julho de 2015. 

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 7 de Outubro de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)
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第003/DSAMA/2015號公開招標

 1. 招標實體：海事及水務局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 標的：為外港客運碼頭提供清潔服務。

4. 執行期限：遵照承投規則內所列明的期限。    

5. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由開標之日起

計，可按招標方案規定延期。

6. 臨時擔保：$780,000.00（澳門幣柒拾捌萬元整），以現金

存款或以銀行擔保之方式提供。

7. 確定擔保：判給總額的百分之四（4%），以現金存款或以

銀行擔保之方式提供。

8. 底價：不設底價。

9. 投標條件：投標人須為主行政管理機關設於澳門的公司，

或為澳門居民之自然人商業企業主。投標人在商業登記中的業

務範圍包括從事清潔服務。不接納投標人以合作經營合同形式

參與本次招標。

10. 現場視察：

現場視察在二零一五年十月二十日上午十時正在外港客運碼

頭一樓入境大堂集合，隨即進行現場視察。

如報名出席現場視察的人數過多，海事及水務局得分批安

排現場視察，具體安排由海事及水務局另作通知。

倘上述現場視察所指之時間海事及水務局不向公眾開放，

則原定的現場視察之日期及時間順延至緊接之首個工作日及相

同之時間。

11. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局行政及財政

廳之行政輔助科。

截標日期及時間：二零一五年十一月十六日中午十二時正。

倘上述截標時間海事及水務局不向公眾開放，則原定的截

標日期及時間順延至緊接之首個工作日及相同之時間。

 Concurso Público n.º 003/DSAMA/2015

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água (doravante designada 
por DSAMA).

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Objecto: prestação de serviço de limpeza do Terminal Ma-
rítimo do Porto Exterior.

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

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

6. Caução provisória: $780 000,00 (setecentas e oitenta mil 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia 
bancária.

7. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do valor total da 
adjudicação, a prestar mediante depósitos em dinheiro ou ga-
rantia bancária.

8. Valor base do concurso: não há.

9. Condições do concurso: os concorrentes devem ser socie-
dades cuja administração principal seja em Macau ou empresá-
rio comercial, pessoa singular, residente de Macau. O âmbito 
de actividade constante do registo comercial dos concorrentes 
deve incluir serviço de limpeza. Não é admitida a participação 
de consórcios no presente concurso.

10. Visita ao local:

Encontro às 10,00 horas do dia 20 de Outubro de 2015, no 1.º 
andar do Terminal Marítimo do Porto Exterior, e logo a seguir, 
visita ao local.

Em caso de número excessivo de inscritos na visita ao local, 
os inscritos serão divididos em grupos para efectuar as visitas 
ao local, os quais serão notificados pela DSAMA sobre os por-
menores.

Em caso de encerramento da DSAMA ao público no perío-
do em que se efectuam as visitas ao local, as mesmas definidas 
inicialmente serão adiadas para o primeiro dia útil imediata-
mente seguinte, na mesma hora.

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

Local: na Secção de Apoio Administrativo do Departamen-
to de Administração e Finanças da DSAMA, situada na Cal-
çada da Barra, Quartel dos Mouros, Região Administrativa 
Especial de Macau.

Data e hora limite: dia 16 de Novembro de 2015, às 12,00 horas. 

Em caso de encerramento da DSAMA ao público na data e 
hora limite para entrega das propostas acima referidas, a data 
e hora inicialmente definidas serão adiadas para o primeiro dia 
útil imediatamente seguinte, na mesma hora.
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12. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局禮賓室。

日期及時間：二零一五年十一月十七日上午十時正。

投標人應委派代表出席開標會議，以便知悉開標會議的具

體情況，並在需要時及時提出聲明異議。

倘截標日期根據上述11點被順延，又或上述開標時間海事

及水務局不向公眾開放，則開標日期及時間順延至緊接之首個工

作日及相同之時間。

13. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局行政及財政

廳之會計科。

時間：辦公時間內。

價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）

此外，亦可於海事及水務局網頁（http://www.marine.gov.

mo）下載招標文件。

14. 評標標準及其所佔之比重：

投標書的評分總分為100分，並按下列各項目評分：

投標價格：70分

清潔服務的經驗：20分

管理措施：10分

15. 招標文件之更新、修正及解釋等資料：由二零一五年十

月十四日至截標日止，投標人應每日前往澳門萬里長城海事及水

務局行政及財政廳之會計科或瀏覽海事及水務局網頁（ht tp://

www.marine.gov.mo），以獲取涉及招標文件之更新、修正及解

釋等資料。

二零一五年十月七日於海事及水務局

局長 黃穗文 

（是項刊登費用為 $4,280.00）

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

Local: no anfiteatro da DSAMA, situada na Calçada da 
Barra, Quartel dos Mouros, Região Administrativa Especial 
de Macau.

Data e hora: dia 17 de Novembro de 2015, às 10,00 horas.

O concorrente deverá designar representante para assistir à 
sessão de abertura do concurso, a fim de conhecer as circuns-
tâncias específicas desta sessão e fazer atempadamente recla-
mação, quando necessário. 

Caso sejam adiadas a data e a hora limite para entrega das 
propostas de acordo com o ponto 11 acima referido, ou na data 
e hora do acto público do concurso acima referido em que a 
DSAMA encerre ao público, a data e a hora do acto público do 
concurso serão adiadas para o primeiro dia útil imediatamente 
seguinte, na mesma hora.

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

Local: na Secção de Contabilidade do Departamento de 
Administração e Finanças da DSAMA, situada na Calçada da 
Barra, Quartel dos Mouros, Região Administrativa Especial 
de Macau.

Hora: horário de expediente.

Preço: $ 500,00 (quinhentas patacas)

Encontram-se disponíveis os documentos do concurso na pá-
gina electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

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

A pontuação total de uma proposta é de 100 valores, sendo 
distribuídos pelas seguintes acções:

Preço indicado na proposta ....................................... 70 valores

Experiências no serviço de limpeza  ......................... 20 valores

Medidas de gestão  ...................................................... 10 valores

15. Actualização, rectificação e esclarecimento dos docu-
mentos do concurso:

Os concorrentes deverão comparecer diariamente na Secção 
de Contabilidade do Departamento de Administração e Fi-
nanças da DSAMA, situada na Calçada da Barra, Quartel dos 
Mouros, Região Administrativa Especial de Macau, ou con-
sultar a página electrónica da DSAMA (http://www.marine.
gov.mo), a partir de 14 de Outubro de 2015 e até à data limite 
para a entrega das propostas, para obter informações sobre a 
actualização, rectificação e esclarecimento dos documentos do 
concurso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 7 de Outubro de 2015. 

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 4 280,00)
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通 告

按照《澳門公共行政工作人員通則》第三百五十三條第二款

的規定，茲通知海事及水務局第二職階首席特級技術員郭宏巍

（現下落不明），本局對其開展紀律程序；當事人須自本通告刊

登之日起三十日內作書面答辯，並可於澳門航海學校研究及法律

事務處查閱有關卷宗和申請相關控訴書副本。

二零一五年十月六日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $754.00）

郵 政 局

公 告

為填補郵政局個人勞動合同行政技術助理員職程第一職階

一等行政技術助理員四缺，經二零一五年九月二十三日第三十八

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公佈，准

考人臨時名單已張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓，並

於本局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

二零一五年十月七日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,057.00）

按照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：

第三職階勤雜人員（雜役範疇）一缺。

Aviso

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 353.º do Estatuto 
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, é 
notificada Kuok Wang Ngai, técnica especialista principal, 2.º 
escalão, da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, com paradeiro desconhecido, para, no âmbito do pro-
cesso disciplinar contra si instaurado, apresentar a sua defesa 
por escrito no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial, podendo ainda consultar 
o respectivo processo e requerer cópia da acusação contra si 
deduzida na Divisão de Estudos e Assuntos Jurídicos, na sede 
da Escola de Pilotagem, Macau.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 6 de Outubro de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 754,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncios

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamen-
to, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalha-
dores dos serviços públicos», se encontra afixada, no 2.º andar 
do edifício-sede da Direcção dos Serviços de Correios, sito no 
Largo do Senado, em Macau, e publicada na página electrónica 
da Direcção dos Serviços de Correios, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, para o preenchimento de quatro lugares de assistente 
técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
assistente técnico administrativo, em regime de contrato indi-
vidual de trabalho da Direcção dos Serviços de Correios, cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 38, II Série, 
de 23 de Setembro de 2015.

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

Direcção dos Serviços de Correios, aos 7 de Outubro de 
2015.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

São avisados os candidatos ao concurso comum, externo, de 
ingresso, de prestação de provas, para o preenchimento do 
seguinte 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 27, II Série, de 8 de Julho de 2015:

Um lugar de auxiliar, 3.º escalão, área de servente.
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茲根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第二十七條第二款之規定，投考人專業面試名單已

張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二樓，並上載到本局網頁

（http://www.macaupost.gov.mo）。

二零一五年十月七日於郵政局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $920.00）

房 屋 局

公 告

（招聘編號：12/IH/2014）

房屋局以編制外合同方式填補技術員職程第一職階二等技

術員（公共房屋管理範疇）三缺，經二零一四年十二月二十六日第

五十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考的通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規定公佈，准

考人專業面試名單已張貼在青洲沙梨頭北巷一百零二號房屋局

地下接待處之告示欄，並上載到房屋局網頁內http://www.ihm.

gov.mo。

二零一五年十月七日於房屋局

局長 楊錦華

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為填補房屋局人員編制技術員職程第一職階二等技術員（房

地產中介業務範疇）兩缺，經二零一四年十一月十二日第四十六

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外

入職開考的通告。現公佈原定於二零一五年十月八日及九日的專

業面試將延期舉行，確定日期將另行公佈。

二零一五年十月七日於房屋局

局長 楊錦華

（是項刊登費用為 $646.00）

A lista dos candidatos para a entrevista profissional encontra-se 
afixada, para consulta, no 2.º andar do edifício-sede da Direcção 
dos Serviços de Correios, sito no Largo do Senado, em Macau, e 
disponível no website destes Serviços (http://www.macaupost.gov.
mo), 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 7 de Outubro de 
2015.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 920,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncios

(N.º de Recrutamento: 12/IH/2014)

 

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, no quadro de anúncio 
da recepção do Instituto de Habitação (IH), sito na Travessa 
Norte do Patane, n.º 102, r/c, Ilha Verde, e publicada na página 
electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo), a lista dos candi-
datos admitidos à entrevista profissional do concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento, em regime de contrato além do quadro, de três lugares 
de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área da administração de 
habitação pública, da carreira de técnico do IH, cujo aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro 
de 2014.

Instituto de Habitação, aos 7 de Outubro de 2015.

O Presidente do Instituto, Ieong Kam Wa.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Faz-se público que se encontra aberto o concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
da actividade de mediação imobiliária, da carreira de técnico, 
do quadro de pessoal do Instituto de Habitação, cujo aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 46, II Série, de 12 de Novembro 
de 2014. Avisa-se que a entrevista profissional do concurso em 
causa marcada para os dias 8 e 9 de Outubro de 2015 vai ser 
adiada, sendo a data exacta anunciada posteriormente.

Instituto de Habitação, aos 7 de Outubro de 2015.

O Presidente do Instituto, Ieong Kam Wa.

(Custo desta publicação $ 646,00)
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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技術輔導員職程第

一職階特級技術輔導員（行政範疇）一缺，經於二零一五年九月

二日第三十五期《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。

二零一五年九月二十九日於建設發展辦公室

主任 周惠民

（是項刊登費用為 $989.00）

電 信 管 理 局

名 單

為履行關於給予私人及私人機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，電信管理局公佈二零一五年第三季的財

政資助名單：

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 Rodri-
gues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de uma vaga de adjunto-técni-
co especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área 
de administração, em regime de contrato além do quadro, cujo 
anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 2 de Setembro 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 
29 de Setembro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 989,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES

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 a Direcção dos Serviços de 
Regulação de Telecomunicações publicar a lista dos apoios fi-
nanceiros concedidos no 3.º trimestre do ano de 2015:

受資助實體

Entidade beneficiária

批示日期

Data de autorização

撥給之金額

Montante atribuído

目的

Finalidade

郵電職工福利會

Clube de Pessoal dos CTT

19/08/2015 $80,000.00 資助2015年的部份會務經費。

Custear parte das despesas de 

funcionamento em 2015.

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 8 de Outubro de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Leong San Io Francisco.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

二零一五年十月八日於電信管理局

代局長 梁燊堯

（是項刊登費用為 $920.00）

公 告

電信管理局為填補人員編制內資訊範疇技術員職程第一職

階二等技術員一缺，經於二零一五年七月一日第二十六期《澳門
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特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開

考的通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第二十七條第二款的規定，准考人知識考試成績

名單已張貼於澳門殷皇子大馬路43號-53號A澳門廣場22樓電信

管理局以及上載到本局網頁（http://www.dsrt.gov.mo）以供查

閱。

二零一五年十月九日於電信管理局

代局長 梁燊堯

（是項刊登費用為 $1,087.00）

環 保 與 節 能 基 金

名 單

為履行九月一日第54/GM/97號批示，有關給予私人和私人

機構的財政資助，環保與節能基金現公佈二零一五年第三季的

資助名單：

serviços públicos), se encontra afixada, na Direcção dos Ser-
viços de Regulação de Telecomunicações, sita na Avenida do 
Infante D. Henrique, n.os 43-53A, The Macau Square, 22.º an-
dar, Macau, e disponibilizada no sítio electrónico (http://www.
dsrt.gov.mo) desta Direcção de Serviços, para consulta, a lista 
classificativa das provas de conhecimentos dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de informática, da carreira de técnico do quadro 
de pessoal da Direcção dos Serviços de Regulação de Teleco-
municações, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 1 
de Julho de 2015.

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 9 de Outubro de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Leong San Io Francisco.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A 

CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setem-
bro, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
entidades particulares, vem o Fundo para a Protecção Ambiental 
e a Conservação Energética publicar a lista dos apoios concedidos 
no 3.º trimestre do ano de 2015:

受資助實體

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

（澳門幣）

Montantes 

atribuídos 

(MOP)

目的

Finalidades

梁容芳

Leong Iong Fong

28/5/2014 16,537.20 根據八月一日第22/2011號行政法規《環保、節能

產品和設備資助計劃》之資助款項。

Apoio financeiro, de acordo com o Regulamen-

to Administrativo n.º 22/2011, de 1 de Agosto, 

«Plano de Apoio Financeiro à Aquisição de 

Produtos e Equipamentos para a Protecção 

Ambiental e a Conservação Energética».

陳國立 

Chan Kuok Lap

9/6/2014 397,388.80 同上。

Idem.

關啟承

Kuan Kai Seng

30/9/2014 21,517.20 同上。

Idem.

藝竹有限公司

Sociedade de Artes Bambú, Limitada

26/12/2014 85,728.00 同上。

Idem.

王學家

Wong Hok Ka

20/1/2015 7,488.00 同上。

Idem.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

（澳門幣）

Montantes 

atribuídos 

(MOP)

目的

Finalidades

中國傳雅（澳門）藝術學會

Associação de Artes China Chuan Ya (Macau)

19/3/2015 52,252.00 同上。

Idem.

張麗娟

Cheong Lai Kun

19/3/2015 22,368.00 同上。

Idem.

許志恆

Hoi Chi Hang

19/3/2015 7,645.20 同上。

Idem.

林重言

Lam Chung In

31/3/2015 47,780.00 同上。

Idem.

林金光

Lam Kam Kuong

31/3/2015 277,972.00 同上。

Idem.

梁倩英

Leong Sin Ieng

31/3/2015 17,445.20 同上。

Idem.

王森森

Wong Sam Sam

31/3/2015 59,813.20 同上。

Idem.

謝曉彤

Tse Hiu Tung

31/3/2015 12,325.20 同上。

Idem.

伴和建築工程有限公司

Companhia de Construção Civil Pun Wo, 

Limitada

13/4/2015 60,478.40 同上。

Idem.

學而優教育有限公司

Companhia de Educação Optimo Limitada

13/4/2015 40,300.80 同上。

Idem.

彩虹概念有限公司

Rainbow Conceito Limitada

13/4/2015 75,174.40 同上。

Idem.

方少梅

Fong Sio Mui

13/4/2015 60,984.00 同上。

Idem.

林春棠

Lam Chon Tong

13/4/2015 6,451.20 同上。

Idem.

范紹銓

Fan Siu Chuen

13/4/2015 25,821.20 同上。

Idem.

裕豐實業有限公司

Yu Fung Comercial e Industrial, Limitada

13/4/2015 13,245.20 同上。

Idem.

譚健輝

Tam Kin Fai

13/4/2015 18,556.00 同上。

Idem.

馮葉

Fong Ip

13/4/2015 6,988.80 同上。

Idem.

全球居地產有限公司

Companhia Home World Fomento Predial 

Lda.

29/4/2015 101,136.00 同上。

Idem.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

（澳門幣）

Montantes 

atribuídos 

(MOP)

目的

Finalidades

南方保安服務（澳門）有限公司

Sociedade de Serviços de Segurança Sul 

(Macau) Limitada

29/4/2015 7,645.20 同上。

Idem.

尚匯建築工程有限公司

Companhia de Construção Sunview Lda.

29/4/2015 24,148.80 同上。

Idem.

李玉儀

Lee Yuk Yee

29/4/2015 15,300.00 同上。

Idem.

梁心有限公司

Consciência Lda.

29/4/2015 25,341.20 同上。

Idem.

楊亞娜

Ieong A Na

29/4/2015 15,408.00 同上。

Idem.

潘秋恩

Pun Chao Ian

29/4/2015 47,965.20 同上。

Idem.

灝璟物業代理一人有限公司

Agência Imobiliária Hau Keng Sociedade 

Unipessoal Lda.

29/4/2015 7,174.40 同上。

Idem.

翟建華

Chak Kin Wa

29/4/2015 144,493.20 同上。

Idem.

聯興針織廠有限公司

Fábrica de Tecelagem Lun Hing, Limitada

29/4/2015 89,032.00 同上。

Idem.

萬德生有限公司

Man Tak Sang, Limitada

29/4/2015 11,244.00 同上。

Idem.

金盛投資發展有限公司

Companhia de Investimento e 

Desenvolvimento Jin Sheng Limitada

29/4/2015 109,012.00 同上。

Idem.

李佩華

Lee Pui Wa

4/5/2015 21,544.00 同上。

Idem.

澳門義務工作者協會

Associação de Voluntários de Serviço 

Social de Macau

4/5/2015 6,220.80 同上。

Idem.

邱鎮芳

Iao Chan Fong

4/5/2015 43,302.40 同上。

Idem.

黃婉珍

Wong Un Chan

4/5/2015 30,121.60 同上。

Idem.

Dazzle 餐飲有限公司

Dazzle Restauração, Limitada

26/5/2015 6,822.40 同上。

Idem.

余炎良

U Im Leong

26/5/2015 7,752.00 同上。

Idem.

保信諮詢顧問有限公司

Consultores Boson, Limitada

26/5/2015 10,624.00 同上。

Idem.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

（澳門幣）

Montantes 

atribuídos 

(MOP)

目的

Finalidades

吳志華

Ng Chi Wa

26/5/2015 15,290.40 同上。

Idem.

周琳

Chao Lam

26/5/2015 110,394.40 同上。

Idem.

天元保安管理有限公司

Companhia de Gestão de Segurança Tin 

Yun, Limitada

26/5/2015 33,178.40 同上。

Idem.

寶閣有限公司

Bookachino Limitada

26/5/2015 166,575.20 同上。

Idem.

朱德明

Chu Tak Meng

26/5/2015 72,996.00 同上。

Idem.

李兆凡

Lei Sio Fan

26/5/2015 6,536.00 同上。

Idem.

李秉宗

Lei XaVier, Domingos

26/5/2015 23,827.20 同上。

Idem.

林志典

Lam Chi Tin

26/5/2015 24,665.20 同上。

Idem.

梁容妹

Leong Iong Mui

26/5/2015 24,474.40 同上。

Idem.

梁念祖

Leong Nim Chou

26/5/2015 63,310.40 同上。

Idem.

榮亮建築置業有限公司

Companhia de Construção e Investimento 

Imobiliário Weng Leung, Limitada

26/5/2015 112,208.80 同上。

Idem.

澳門龍湖同鄉會

Associação dos Conterrâneos de Long Wu 

de Macau

26/5/2015 103,891.60 同上。

Idem.

蔡立志

Choi Lap Chi

26/5/2015 59,337.60 同上。

Idem.

衛民醫療器材用品有限公司

Artigos de Equipamentos Médicos Selec-

tion Limitada

26/5/2015 45,461.20 同上。

Idem.

詩韻琴行有限公司

Si Wan Música, Lda.

26/5/2015 20,542.40 同上。

Idem.

鄭文水

Cheang Man Soi

26/5/2015 36,800.00 同上。

Idem.

任榮根

Iam Weng Kan

15/6/2015 47,611.20 同上。

Idem.

何福祥

Ho Fok Cheong

15/6/2015 9,248.00 同上。

Idem.



N.º 41 — 14-10-2015 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 20709

受資助實體

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

（澳門幣）

Montantes 

atribuídos 

(MOP)

目的

Finalidades

信藝美投資發展有限公司

Companhia de Investimento e 

Desenvolvimento Predial Sun Amy, Limitada

15/6/2015 23,099.20 同上。

Idem.

卓可輝

Cheok Ho Fai

15/6/2015 46,612.80 同上。

Idem.

周綺娜

Chao I Na

15/6/2015 19,440.00 同上。

Idem.

嶺濠裝修工程有限公司

Companhia de Engenharia de Decoração 

Ling Hao, Limitada

15/6/2015 48,168.00 同上。

Idem.

李榮

Lei Veng

15/6/2015 47,106.40 同上。

Idem.

林城

Lam Seng

15/6/2015 25,768.00 同上。

Idem.

林鳳配

Lam Fong Pui

15/6/2015 68,980.80 同上。

Idem.

清醒飲食集團一人有限公司 15/6/2015 136,244.00 同上。

Idem.

莊梅芳

Chong Mui Fong

15/6/2015 13,847.20 同上。

Idem.

蕭錦輝

Siu Kam Fai

15/6/2015 69,296.00 同上。

Idem.

陸佩珍

Lok Pui Chan

15/6/2015 61,384.00 同上。

Idem.

黃月明

Wong Ut Meng

15/6/2015 18,457.60 同上。

Idem.

創新教育社股份有限公司

Millennium – Instituto de Educação, S.A.

7/7/2015 500,000.00 同上。

Idem.

力富地產裝修有限公司 7/7/2015 11,664.00 同上。

Idem.

博施醫療有限公司

B.S. Medicina Limitada

7/7/2015 6,269.60 同上。

Idem.

楊梅芳

Ieong Mui Fong

7/7/2015 20,438.40 同上。

Idem.

澳門福建體育會

Associação Desportiva dos Naturais Fukien 

de Macau

7/7/2015 47,588.80 同上。

Idem.

甘志玲

Kam Chi Leng

7/7/2015 8,392.00 同上。

Idem.

胡惠綿

Wu Wai Min

7/7/2015 57,816.00 同上。

Idem.
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二零一五年十月七日於環保與節能基金

行政管理委員會主席 韋海揚

（是項刊登費用為 $11,689.00）

能 源 業 發 展 辦 公 室

名 單

根據八月二十六日第54/GM/97號批示，關於給予私人和私

人機構財政資助的有關規定，能源業發展辦公室現公佈於二零

一五年第三季的資助名單：

受資助實體

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

（澳門幣）

Montantes 

atribuídos 

(MOP)

目的

Finalidades

鄭蘇妹

Cheang Sou Mui

7/7/2015 19,641.60 同上。

Idem.

挪亞家庭互助協會

Associação de Ajuda Mútua da Família de 

Noah

28/7/2015 55,970.40 同上。

Idem.

東方造國際生物科技開發集團有限公司

Oriental Internacional Grupo de Desenvol-

vimento de Bioengenharia Limitada

28/7/2015 25,958.40 同上。

Idem.

澳門滑雪會

Macau Ski Association

28/7/2015 74,688.00 同上。

Idem.

皇室置業有限公司

Royal House Fomento Predial Lda.

28/7/2015 13,608.00 同上。

Idem.

蔡美琴

Choi Mei Kam

28/7/2015 19,600.00 同上。

Idem.

馮志強

Fong Chi Keong

28/7/2015 63,353.60 同上。

Idem.

黃倍紅

Wong Pui Hong

28/7/2015 4,864.00 同上。

Idem.

銀月工程（澳門）有限公司

Companhia de Engenharia Argent Moon, 

Limitada

11/8/2015 44,840.00 同上。

Idem.

關銀玉

Kuan Ngan Iok

11/8/2015 48,480.00 同上。

Idem.

澳門特速旅遊有限公司

Agência de Viagens Macau Express, Limi-

tada

17/8/2015 50,864.00 同上。

Idem.

總額

Total

4,687,336.40

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energé-
tica, aos 7 de Outubro de 2015.

O Presidente do C.A., Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação  $ 11 689,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DO SECTOR ENERGÉTICO

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 Gabinete para o Desenvolvi-
mento do Sector Energético publicar a lista do apoio financeiro 
concedido no 3.º trimestre do ano de 2015:
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二零一五年十月六日於能源業發展辦公室

主任 山禮度

（是項刊登費用為 $1,126.00）

運 輸 基 建 辦 公 室

通 告

按照運輸工務司司長於二零一五年九月二十三日批示，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，運輸基建辦公

室通過考核方式進行普通對外入職開考，以編制外合同制度招

聘技術員職程第一職階二等技術員（資訊範疇）一缺，以及未來

將出現的相同範疇第一職階二等技術員職缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行，投考報名表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

二十日內遞交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

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 根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

受資助實體

Entidade beneficiária

批准日期

Data de 

autorização

撥給之金額

Montante 

atribuído

目的

Finalidade

澳門生態學會

Associação de Ecologia de Macau

17/04/2015 $ 108,538.00 資助「2015節能單車推廣活動」。

Apoio à «Actividade de promoção de bicicle-

tas de conservação energética 2015».

Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos 
6 de Outubro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 23 de Setembro de 
2015, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de 
informática, em regime de contrato além do quadro do Gabinete 
para as Infra-estruturas de Transportes, e dos que vierem a 
verificar-se na mesma área:

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 
Administrativa 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, em vigor; e
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2.3 具備資訊或相關範疇的高等專科課程學歷，或按照第

14/2009號法律《公務人員職程制度》第七十三條第二款的規定，

凡於該法律生效之日屬資訊督導員特別職程的人員，只要於本開

考之日在資訊範疇技術輔導員一般職程的特級技術輔導員職級

服務滿三年，且在該段服務時間內的工作表現評核中取得不低於

“滿意”的評語，均可投考。

3. 報名方式、應遞交的文件及收件地點

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考報

名表》（可於印務局購買或於該局網頁內下載），並於指定期限

及辦公時間內以親送方式到澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈

26樓運輸基建辦公室遞交。

3.1 與公共部門無聯繫之投考人

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工作經

驗，以及附同相關證明文件）。

3.2 與公共部門有聯繫之投考人

與公共部門有聯繫的投考人須遞交上點a）、b）和c）項所指

文件以及由所屬部門發出的個人資料紀錄。

如所屬部門的個人檔案已存有上點a）和b）項所指文件以

及個人資料紀錄，則免除提交，但須於《投考報名表》內明確聲

明。

3.3 遞交文件的副本時，須出示文件的正本或認證本。投考

人如有合理理由無法交齊用作證明符合報考要件的文件，應以

個人名譽作出聲明，承諾在臨時名單中的指定期限內補交所欠

文件，否則被除名。

4. 職務內容

須負責執行有關網頁設計、資訊系統開發、網絡管理、系統

2.3 Estejam habilitados com curso superior na área de 
informática ou afins, ou sejam trabalhadores integrados, à data 
da entrada em vigor da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), na carreira especial 
de assistente de informática, desde que, à data da abertura do 
presente concurso, detenham três anos de serviço na categoria 
de especialista da carreira geral de adjunto-técnico na área de 
informática, com menção não inferior a «Satisfaz» na avaliação 
do desempenho, nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da mesma 
lei.

3. Formalização de candidaturas, documentos a apresentar e 
local de apresentação de candidaturas

 A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (o impresso pode ser comprado 
ou descarregado da página electrónica da Imprensa Oficial), 
devendo a mesma ser entregue, pessoalmente, conjuntamente 
com os documentos abaixo indicados, até ao termo do prazo 
fixado durante as horas normais de expediente no Gabinete 
para as Infra-estruturas de Transportes, sito na Rua do Dr. 
Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso Internacional, 26.º 
andar, Macau.

3.1 Candidatos não vinculados aos serviços públicos:

a) Cópia do documento de identidade válido;

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

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, donde 
constem, detalhadamente, habilitação académica, formação 
profissional complementar e experiência profissional, devendo 
a mesma ser acompanhada dos documentos comprovativos do 
mencionado.

3.2 Candidatos vinculados aos serviços públicos:

 Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 
anterior e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) do ponto anterior, bem como do registo biográfico, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados no respectivo processo 
individual, devendo ser declarado expressamente tal facto na 
«Ficha de inscrição em concurso».

3.3 No acto de entrega de documentos em fotocópia devem 
ser exibidos os documentos originais ou devidamente auten-
ticados. Se o candidato não puder, por motivo justificado, 
apresentar todos os documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, deve declarar, sob compromisso de honra, a 
situação em que se encontra, devendo apresentar os documentos 
em falta no prazo indicado na lista provisória, sob pena de 
exclusão. 

4. Conteúdo funcional 

É responsável pela execução de trabalhos referentes à concep-
ção de páginas electrónicas, desenvolvimento de sistemas 
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的跟進及管理、研究和取得有關資訊物品及其他與資訊相關的

工作或一般行政工作。

5. 薪俸待遇

第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二所載的第五級別350點，以及享有公職一般制度規定的權利及

福利。

6. 聘用方式

以編制外合同聘用，須先經六個月散位合同作為試用期。

7. 甄選方法

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 上述a）及b）項的甄選方法均屬淘汰性質。

知識考試以筆試形式進行，時間為三小時。知識考試得分低

於百分之五十者，將被淘汰且不能進入b）項甄選。

專業面試得分低於百分之五十者，將被淘汰且不能進入c）項

甄選。

除上述甄選方法c）項外，投考人若缺席或放棄任一考核，亦

被淘汰。

最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各項甄選方法

中得分的加權算術平均數。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。

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

8. 甄選方法的目的

知識考試：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：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；

informáticos, gestão de redes informáticas, acompanhamento e 
gestão de sistemas, estudo e aquisição de artigos informáticos, 
e outros trabalhos referentes à informática ou trabalhos admi-
nistrativos gerais.

5. Vencimento e regalias

 O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública.

6. Forma de provimento

Contrato além do quadro, precedido de um período experi-
mental de 6 meses em regime de contrato de assalariamento.

7. Métodos 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 Os métodos referidos nas alíneas a) e b) do ponto anterior 
têm carácter eliminatório. 

A prova de conhecimentos reveste-se de forma escrita e tem 
a duração de três horas. Consideram-se excluídos os candidatos 
que obtenham classificação inferior a 50 pontos percentuais 
sem direito a ser admitido ao método de selecção constante na 
alínea b).

Não serão admitidos ao método de selecção constante na alínea 
c), e consideram-se excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 pontos percentuais na entrevista 
profissional.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automati-
camente excluído, salvo o disposto no método referido na alínea c).

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

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

8. Objectivos dos métodos de selecção

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

Entrevista profissional: determinar e avaliar elementos de 
natureza profissional relacionados com a qualificação e a expe-
riência profissionais dos candidatos face ao perfil das 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、工作資歷、工

作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職務的能力。

9. 考試範圍

9.1 法律知識：

——《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

——經十二月二十八日第62 /9 8 / M號法令修改的十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》；

——第289/2007號行政長官批示；

——第25/2012號行政長官批示；

——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》；

——七月六日第63/85/M號法令《購置物品及取得服務之程

序》；

——第39/GM/96號批示。

9.2 專業知識：

——基本電腦邏輯運算；

——系統開發的基本知識；

——電腦及周邊設備的各種疑難排解測試方式的相關知

識；

——網絡硬件設備、區域網絡及廣域網絡的架設、管理及操

作；

——伺服器系統、作業系統、應用軟件（包括：W i n d ow s 

Server及VMware ESXi等）的基本應用、系統之設計規劃、安裝

設置、用戶及權限管理、維護、疑難排解及保安；

——應用系統伺服器（例如D o c u m e n t M a n a g e m e n t 

System、Exchange Mail Server、AD Server、DNS Server及

FTP等）的管理、操作及維護；

——系統數據的分析及整理；

——MSSQL資料庫的構建、維護、優化技術及應用的相關

知識；

——網頁系統設計、編程及測試的相關知識，包括：

HTML、ASP、CSS、JavaScript及VBA；

——資訊項目管理、實施方式、流程的相關知識；

Análise curricular: examinar a preparação do candidato para 
o desempenho da função, ponderando a habilitação académica 
e profissional, a qualificação e experiência profissionais, os tra-
balhos realizados e a formação profissional complementar.

9. Programa da prova

9.1 Conhecimentos de legislação:

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

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

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 289/2007;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 25/2012;

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com a 
nova redacção dada 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;

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

— Despacho n.º 39/GM/96.

9.2 Conhecimentos profissionais:

— Lógica e algoritmo da informática;

— Conhecimentos básicos sobre desenvolvimento de sistemas;

— Conhecimentos relativos às várias formas de teste da 
resolução dos problemas de computadores e equipamentos 
relacionados;

— Criação, gestão e operação do hardware da rede, as redes 
LAN e WAN;

— Aplicação básica de sistema de servidor, sistema operativo 
e softwares de aplicação (incluindo Windows Server e VMware 
ESXi, entre outros), projecto e planeamento do sistema, insta-
lação e configuração, gestão de utentes e competências, manu-
tenção, resolução dos problemas dos sistemas e segurança;

— Gestão, operação e manutenção do servidor de sistema de 
aplicação (como por exemplo, Document Management System, 
Exchange Mail Server, AD Server, DNS Server e FTP, entre 
outros);

— Análise e organização dos dados de sistema; 

— Conhecimentos relativos às técnicas de construção, manu-
tenção, optimização e aplicação da base de dados MSSQL;

— Conhecimentos relativos ao design, programação e teste de 
páginas electrónicas, incluindo HTML, ASP, CSS, JavaScript e 
VBA;

— Conhecimentos relativos à gestão, implementação e 
procedimentos de projectos informáticos; 
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——網絡保安、資訊安全、危機管理的相關知識；

——企業電子存檔和儲存系統管理及規劃的相關知識；

——撰寫公務文件（例如公函、建議書及報告書）。

知識考試時，投考人可查閱上述所列法例（有關法例的文本

中，除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋），但不

得使用任何含非考試範圍內所指法律文本的其他資料、刊物、文

件、書本或法例彙編。

10. 公佈名單

臨時名單、確定名單及中間成績名單將會張貼於澳門羅保博

士街1-3號國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室，並同時上載於本

辦公室之網頁（http://www.git.gov.mo）。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。

11. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

12. 注意事項

投考人提供之資料只作本辦公室是次招聘用途，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。

13. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：代副主任 吳景松

正選委員：顧問高級技術員 葉頴姿

  一等技術員 梁卓文

候補委員：一等高級技術員 雷穎茹

  一等技術員 高志翔

二零一五年十月七日於運輸基建辦公室

主任 何蔣祺

（是項刊登費用為 $10,097.00）

— Conhecimentos relativos às seguranças das redes e da 
informação e à gestão de crises; 

— Conhecimentos relativos ao arquivamento electrónico de 
empresas e à gestão e planeamento de sistema de armazenamento;

— Elaboração de documentos oficiais (correspondências 
oficiais, informações, propostas).

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimentos 
a consulta da legislação acima referida (na sua versão original, 
sem anotações do editor e sem qualquer nota ou registo pessoal), 
não podendo ser consultadas outras informações, publicações, 
documentos, livros ou compilações de legislação que conte-
nham legislação que não esteja incluída no programa.

10. Publicação das listas

 As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, sito na 
Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso 
Internacional, 26.º andar, Macau, e disponibilizadas na página 
electrónica deste Gabinete (http://www.git.gov.mo). 

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

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

11. Legislação aplicável

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

12. Observações

Os dados que o candidato 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).

13. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ng Keng Chung, coordenador-adjunto, substituto.

Vogais efectivos: Ip Weng Chi, técnica superior assessora; e

Leong Cheok Man, técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Loi Weng U, Estela, técnica superior de 1.ª 
classe; e

Kou Chi Cheong, técnico de 1.ª classe.

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 7 de 
Outubro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 10 097,00)
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交 通 事 務 局

公 告

交通事務局通過以審查文件及有限制方式，為交通事務局工

作人員進行下列限制性普通晉級開考的公告已於二零一五年九

月二日第三十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現根據

第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

十八條第三款規定，准考人臨時名單已張貼於澳門馬交石炮台馬

路33號六樓交通事務局行政及財政處告示板，以及本局網頁以

供查閱：

一、編制內人員：

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、編制外合同人員：

技術員職程第一職階首席技術員兩缺；

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員一缺；

行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員一缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一五年九月三十日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,498.00）

經營的士客運業務特別准照

公開競投

1. 批給人：澳門特別行政區。

2. 進行競投程序的實體：交通事務局。

3. 競投名稱：經營的士客運業務特別准照公開競投。

4. 經營的士業務的地點：澳門特別行政區。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

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 encontram afixadas, no quadro de 
anúncios da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), sita na Estrada 
de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicadas nas páginas 
electrónicas da DSAT, as listas provisórias dos candidatos aos 
concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados aos 
trabalhadores da DSAT, para o preenchimento dos seguintes 
lugares da DSAT, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 35, II Série, de 2 de Setembro de 2015:

1. Para o pessoal do quadro:

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico adminis-
trativo.

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

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

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

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

As presentes listas são consideradas definitivas, nos termos 
do disposto no n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 30 
de Setembro de 2015.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Concurso público para a concessão de licença especial para 

a exploração da indústria de transportes de 

passageiros em táxis

1. Concedente: a Região Administrativa Especial de Macau 
(adiante designados por RAEM).

2. Entidade realizadora do processo do concurso: a Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (adiante designados 
por DSAT).

3. Designação do concurso: concurso público para a conces-
são de licença especial para a exploração da indústria de trans-
portes de passageiros em táxis.

4. Local de exploração da indústria de táxis: Região Admi-
nistrativa Especial de Macau. 
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5. 標的：透過批給經營的士客運業務特別准照，賦予承批

人在澳門特別行政區經營所指定的輕型出租汽車客運業務的權

利。

6. 投標書的有效期：投標書的有效期為九十日，由公開開標

日起計，可根據競投方案的規定延期。

7. 底價：不設底價。

8. 批給期限：八年（由批給合同訂定的營運起始日起計）。

9. 臨時擔保：$1,000,000.00（澳門元壹佰萬圓正），以現金

存款、銀行擔保或保險擔保方式提供予澳門特別行政區。

10. 確定擔保：為擔保合同之履行，承批人須提供$8,000,000.00

（澳門元捌佰萬圓正）的確定擔保，以現金存款、銀行擔保或保險擔

保方式提供予澳門特別行政區。

11. 競投人資格： 

1）競投人的總辦事處及行政總部須設於澳門特別行政區，

其主要業務是從事的士服務的股份有限公司；

2）須具備技術及專業能力，以確保能為特別的士及的士服

務中心設置無線電話通訊系統及全球衛星導航系統；

3）競投人須具備已全數繳付且不少於$10,000,000.00（澳門

元壹仟萬圓正）的公司資本；

4）不接納競投人以合作經營合同形式參與競投。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局公共關係

處。

截止日期及時間：二零一五年十二月十四日（星期一）下午五

時。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致交通事務局

停止對外開放，則提交投標書的期限順延至下一個工作日的下午

五時。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門馬交石炮台馬路33號五樓交通事務局會議室。

5. Objectivo: concessão de licença especial para a exploração 
da indústria de transportes de passageiros em táxis, atribuindo 
ao concessionário o direito de explorar a indústria de transpor-
tes de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer (adiante 
designados por táxis especiais) na RAEM.

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

7. Preço base: não há.

8. Prazo da concessão: oito anos (a contar da data de início 
da exploração estabelecida no contrato de concessão).

9. Caução provisória: $ 1 000 000,00 (um milhão de patacas) 
a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou 
seguro-caução a favor da Região Administrativa Especial de 
Macau.

10. Caução definitiva: para garantir o cumprimento do con-
trato, o concessionário deve prestar uma caução definitiva, no 
valor de $ 8 000 000,00 (oito milhões de patacas), mediante de-
pósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução a favor 
da Região Administrativa Especial de Macau.

11. Habilitação dos concorrentes:

1) A sede e administração central devem estar localizadas na 
Região Administrativa Especial de Macau, devendo ser socie-
dades anomias que têm por actividade principal de exercer os 
serviços de táxis;

2) Devem possuir capacidade técnica e profissional para ga-
rantir a instalação de sistema de comunicação por rádio e Sis-
tema de Navegação Global por Satélite nos táxis e na Central 
de táxis especiais;

3) Devem ter um capital social, integralmente realizado, não 
inferior a $ 10 000 000,00 (dez milhões de patacas);

4) Não é admitida a participação do concorrente mediante a 
forma de contrato de consórcio.

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

Local: Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Data e hora limite: 14 de Dezembro de 2015, segunda-feira, 
até às 17,00 horas.

Em caso de encerramento ao público da DSAT na hora limi-
te para a entrega de propostas acima mencionada por motivos 
de tufão ou de força maior, a data e a hora limites estabelecidas 
para a entrega de propostas serão adiadas para às 17,00 horas 
do primeiro dia útil seguinte.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: sala de reuniões do 5.º andar da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33.
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日期及時間：二零一五年十二月十五日（星期二）上午十時。

倘截標日期被順延、又或上述公開開標時間因颱風或不可

抗力之原因導致交通事務局停止對外開放，則開標日期及時間順

延至下一個工作日的相同時間。

14. 查閱競投案卷之地點及時間：

地點：澳門馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局公共關係

處。

日期及時間：自公告在《澳門特別行政區公報》公佈當日起

至開標的日期及時刻止的，有興趣者可於辦公時間內在上址查

閱。

競投案卷副本可於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場3字

樓交通事務局服務專區取得，每份價格為$300.00（澳門元叁佰

圓整）。

15. 評審標準及其所佔之比重如下： 

1）營運管理及服務計劃 .................................................40%

2）特別的士電召費  .........................................................30%

3）特別的士預約費 ......................................................... 15%

4）特別的士失約費 ........................................................... 5%

5）管理經驗  .................................................................... 10%

16. 交通事務局的解答及補充說明：

交通事務局的解答及補充說明將附於競投案卷以供查閱，且

將公佈以便告知利害關係人已有解答並已將解答內容附於競投

案卷，利害關係人可透過第14點所指方式查閱競投案卷。

二零一五年十月六日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $4,557.00）

Data e hora: 15 de Dezembro de 2015, terça-feira, pelas 10,00 
horas.

Em caso de adiamento da data limite para a entrega de pro-
postas ou em caso de encerramento ao público da DSAT na 
hora estabelecida para o acto público de abertura das propos-
tas acima mencionada por motivos de tufão ou de forca maior, 
a data e a hora estabelecidas para o acto público de abertura 
das propostas serão adiadas para a mesma hora e do primeiro 
dia útil seguinte.

14. Local e hora para consulta do processo do concurso:

Local: Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Data e hora: desde a data da publicação do anúncio no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau até à 
data e hora do acto público das propostas, os interessantes po-
dem consultá-lo no local acima mencionado dentro de horário 
de expediente.

As cópias do processo do concurso poderão ser adquiridas 
ao preço de $ 300 (trezentas patacas), por exemplar, na Área 
de Atendimento da DSAT, sita na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edifício China Plaza, 3.º andar.

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

1) Plano de exploração e gestão e de serviços ................ 40%;

2) Taxa de chamada do táxi especial ............................... 30%;

3) Taxa de hora marcada do táxi especial ........................15%;

4) Taxa de ausência ...............................................................5%;

5) Experiencia de gestão ....................................................10%.

16. Esclarecimentos e aclarações complementares da DSAT:

Os esclarecimentos e as aclarações complementares da 
DSAT serão juntas ao processo do concurso para consulta, 
procedendo-se à divulgação junto dos interessados desse facto, 
os mesmos podem, consultar o processo do concurso conforme 
as indicações dadas no número 14.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 6 de 
Outubro de 2015.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 4 557,00)
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