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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), conjugado com o n.º 6 do artigo 24.º da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Pú-
blicos), se encontra afixada no edifício dos Serviços de Apoio da 
Sede do Governo (SASG), sito na Travessa do Paiva, n.º 5, e car-
regada no sítio da internet dos SASG (http://www.sasg.gov.mo), a 
lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento, por 
provimento em contrato administrativo de provimento, de dois 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico, área de informática, dos SASG, aberto por aviso de aber-
tura 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 17 de Novembro de 
2015.

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 950,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo o Senhor Vong Un Fai, requerido o 
subsídio por morte, e outros abonos a que tem direito, por fa-
lecimento do seu cônjuge Lai Man Wa, que foi directora-geral 
dos Serviços de Alfândega, devem todos os que se julgam com 
direito à percepção do subsídio e outros abonos acima referi-
dos requerer a estes Serviços, no prazo de trinta dias, a contar 
da data da publicação do presente édito no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, a fim de deduzirem 
os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, será resol-
vida a pretensão, findo que seja esse prazo.

Serviços de Alfândega, aos 20 de Novembro de 2015.

O Subdirector-geral, Sin Wun Kao.

(Custo desta publicação $ 754,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores con-
tratados administrativos de provimento do Gabinete do Pro-

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十九條第二款的規定，並配合第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第二十四條第六款的規定，現公佈，政府總部

輔助部門為填補以行政任用合同任用的資訊範疇技術員職程第

一職階二等技術員兩缺，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，相關投考人確定名單已張貼於擺華巷五號

政府總部輔助部門大樓，並上載到輔助部門網頁（http://w w w.

sasg.gov.mo）。

二零一五年十一月十七日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $950.00）

海 關

三十日告示

茲公佈，黃源輝先生因其配偶前海關關長賴敏華身故，現申

請死亡津貼及其他有權收取的補助。任何人士如自認具有領取

上述津貼及其他補助之權利，請於本告示在《澳門特別行政區公

報》刊登之日起計三十天內，向本部門提出申請，若於上述期限

內無接獲任何異議，則其要求將被接納。

二零一五年十一月二十日於海關

副關長 冼桓球

（是項刊登費用為 $754.00）

檢 察 長 辦 公 室

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

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

以填補本辦公室行政任用合同人員以下空缺：

第一職階首席技術員三缺；

第一職階首席行政技術助理員一缺。

上述開考通告張貼在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。

二零一五年十一月十九日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $1,224.00）

新 聞 局

名 單

新聞局為填補編制外合同任用的技術員職程第一職階一等

技術員一缺，經於二零一五年八月十九日第三十三期《澳門特別

行政區公報》第二組公佈以審查文件及有限制方式進行晉級普

通開考的公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

林玉含 ............................................................................. 78.94

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計十個

工作天內提起訴願。

（經行政長官於二零一五年十一月十六日批示確認）

二零一五年十月十二日於新聞局

典試委員會：

主席：黃寶孝

委員：梁紹權

 冼永昇

（是項刊登費用為 $1,263.00）

curador, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», para os seguintes lugares:

Três lugares de técnico principal, 1.º escalão;

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

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos 
concursos se encontram afixados no Departamento de Ges-
tão Pessoal e Financeira do Gabinete do Procurador, sito na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, NAPE, Edifício Hot Line, 
16.º andar, e publicados 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 publica-
ção do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

Gabinete do Procurador, aos 19 de Novembro de 2015.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, do 
pessoal provido em regime de contrato além do quadro do 
Gabinete de Comunicação Social, cujo anúncio foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 33, II Série, de 19 de Agosto de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lam Iok Ham ......................................................................78,94

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

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

16 de Novembro de 2015).

Gabinete de Comunicação Social, aos 12 de Outubro de 
2015.

O Júri:

Presidente: Wong Pou Hao.

Vogais: Leong Sio Kun; e

Sin Weng Seng.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)
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個 人 資 料 保 護 辦 公 室

公 告

為填補個人資料保護辦公室行政任用合同人員之高級技術

員職程第一職階首席高級技術員（法律範疇）二缺，現根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有

限制方式進行普通晉級開考。

上述開考通告已張貼在南灣大馬路804號中華廣場十三樓

A-F座個人資料保護辦公室內，並於本辦公室網頁、行政公職局

網頁內公佈，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》

刊登之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

為填補個人資料保護辦公室行政任用合同人員之技術員職

程第一職階一等技術員（法律範疇）一缺，現根據第14/2009號

法律《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進

行普通晉級開考。

上述開考通告已張貼在南灣大馬路804號中華廣場十三樓

A-F座個人資料保護辦公室內，並於本辦公室網頁、行政公職局

網頁內公佈，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》

刊登之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年十一月十九日於個人資料保護辦公室

辦公室主任　馮文莊

（是項刊登費用為 $1,801.00）

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內部入職開

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（項

目管理範疇）四缺，經二零一五年四月二十二日第十六期《澳門

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Anúncios

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se acha aberto o concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior (área jurídica), dos trabalhadores 
contratados administrativos de provimento do Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais:

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do no Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, sito na 
Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edif. China Plaza, 13.º an-
dar A-F, e também nos websites deste Gabinete e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública.

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

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento um 
lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
(área jurídica), do trabalhador contratado administrativo de 
provimento do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais:

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do no Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, sito na 
Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edif. China Plaza, 13.º an-
dar A-F, e também nos websites deste Gabinete e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública.

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

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 19 de No-
vembro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Fong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS                   

E ASSUNTOS EXTERNOS

Anúncio

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
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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》第二十七條第二

款的規定，將知識考試成績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

（http://www.gprpae.gov.mo）。

二零一五年十一月十八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 $1,155.00）

行 政 公 職 局

公 告

為填補本局人員編制內文案職程第一職階顧問文案一缺，

經二零一五年十月二十二日第四十二期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考公告。

現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在水坑

尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職局之行政及

財政處以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年十一月十三日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,018.00）

法 務 局

名 單

法務局為填補以行政任用合同任用的技術輔導員職程行政

財政範疇首席技術輔導員第一職階一缺，以審查文件及有限制

的方式進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零一五年九月

trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, no 
quadro informativo das instalações do Gabinete de Protocolo, 
Relações 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 classificativa da prova de conheci-
mentos dos candidatos ao concurso comum, de ingresso inter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de 4 (quatro) 
lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico, área de gestão de eventos, 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 18 de Novembro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Fung Sio Weng.

                        (Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de letrado as-
sessor, 1.º escalão, da carreira de letrado do quadro do pessoal 
desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 42, II Série, de 22 de Outubro de 2015.

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 13 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
adjunto-técnico principal, 1.º escalão, área administrativa e fi-
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十六日第三十七期《澳門特別行政區公報》第二組內。准考人成

績名單如下：

合格准考人： 分

李詠甜 ............................................................................ 81.67

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公布之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政法務司司長於二零一五年十一月十二日的批示確認）

二零一五年十一月五日於法務局

典試委員會： 

主席：法務局處長 鄺婉瑩

正選委員：法務局顧問高級技術員 李宇騰

     交通事務局二等技術員 鄺振濠

（是項刊登費用為 $1,468.00）

公 告

法務局為填補以行政任用合同制度任用的人員空缺，現根據

第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的規定，以文件審閱及

有限制方式，為法務局之公務人員進行普通晉級開考，有關開考

通告正張貼在水坑尾街162號公共行政大樓十九樓法務局內，並

於法務局網頁及行政公職局網頁內公布，而遞交報考申請表之

期限為十日，自本公告公布在《澳門特別行政區公報》後的第一

個工作日起計算：

公眾接待範疇第一職階首席技術輔導員一缺；

第一職階顧問高級技術員一缺；

行政財政範疇第一職階特級技術員一缺。

二零一五年十一月十七日於法務局

代局長 高舒婷

（是項刊登費用為 $1,126.00）

nanceira, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de 
contrato administrativo de provimento, do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 16 de Se-
tembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Li Weng Tim ....................................................................... 81,67

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

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

Administração e Justiça, de 12 de Novembro de 2015).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 5 de 
Novembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Kwong Iun Ieng, chefe de divisão da DSAJ.

Vogais efectivos: Lei U Tang, técnico superior assessor da 
DSAJ; e

Kuong Chan Hou, técnico de 2.ª classe da Direcção dos Ser-
viços para os Assuntos de Tráfego.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Anúncio

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

Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, área de 
atendimento público;

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

Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, área adminis-
trativa e financeira.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 17 de No-
vembro de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Diana Costa.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)
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通 告

第139/2015號批示

根據第15/2009號法律第十條，第26/2009號行政法規第

二十二條第一款及第二十三條，以及第8/2015號行政法務司司長

批示第三款的規定，本人決定：

一、將下列本身及獲轉授的職權授予並轉授予法務局少年

感化院院長余珮琳：

（一）批准享受年假；

（二）就因個人理由或工作需要而提交的累積年假申請作出

決定；

（三）審批合理或不合理解釋之缺勤；

（四）簽署並發出不需由局長決定且性質上非特別由其處理

的文書。

二、本授權及轉授權不妨礙行使收回權和監管權。

三、對於因行使本批示所列的授權及轉授權而作出的行為，

得提起必要訴願。

四、追認院長余珮琳自二零一五年十一月十一日起在本授權

及轉授權範圍內作出的行為。

五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

（經行政法務司司長在二零一五年十一月十六日的批示確認）

二零一五年十一月十八日於法務局

代局長 高舒婷

（是項刊登費用為 $1,605.00）

Aviso

Despacho n.º 139/2015

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, n.º 1 do artigo 
22.º e artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e 
n.º 3 do Despacho da Secretária para a Administração e Justiça 
n.º 8/2015, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na directora do Instituto de 
Menores, Yu Pui Lam Ada, as minhas competências próprias e 
delegadas seguintes:

1) Autorizar o gozo de férias;

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

3) Justificar ou injustificar faltas;

4) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-
dência e expediente que não careça de decisão e que, por natu-
reza, não caiba especialmente ao director dos Serviços.

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

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

4. São ratificados todos os actos praticados pela directora, Yu 
Pui Lam Ada, no âmbito das presentes delegações e subdelega-
ções de competências, desde o dia 11 de Novembro de 2015.

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

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

Administração e Justiça, de 16 de Novembro de 2015).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 18 de No-
vembro de 2015.

A Directora dos Serviços, substituta, Diana Costa. 

(Custo desta publicação $ 1 605,00)

商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2015年 10月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Outubro de 2015
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二零一五年十一月十六日於商業及動產登記局——登記官 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 16 de Novembro de 2015.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $195,810.00）
(Custo desta publicação $ 195 810,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada e pode ser con-
sultada, na Divisão Administrativa e Financeira da Direc-
ção dos Serviços de Identificação (DSI), sita na Avenida da 
Praia Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 20.º andar, 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, provido em regime de contrato além do 
quadro (considerado contrato administrativo de provimento, 
nos termos dos artigos 24.º, n.º 1, e 32.º da Lei n.º 12/2015) de 
pessoal da Direcção dos Serviços de Identificação (DSI), cujo 
anúncio do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, 
de 28 de Outubro de 2015.

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

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 13 de Novembro 
de 2015.

A Directora dos Serviços, Ao Ieong U.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

身 份 證 明 局

公 告

為填補經由身份證明局以編制外合同（根據第12/2015號法

律第二十四條第一款及第三十二條的規定，視為行政任用合同）

任用的技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員一缺，經於二

零一五年十月二十八日第四十三期《澳門特別行政區公報》第二

組刊登以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考公告。現根

據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門南

灣大馬路762-804號中華廣場二十字樓身份證明局之行政暨財政

處內，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年十一月十三日於身份證明局

局長 歐陽瑜

（是項刊登費用為 $1,194.00）

民 政 總 署

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

職階顧問高級技術員一缺，經二零一五年十月十四日第四十一期
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dos serviços públicos», se encontra afixada, nos Serviços de 
Apoio Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais, sitos na Calçada do Tronco Velho n.º 14, Edifício 
Centro Oriental, «M», Macau, a lista provisória do candidato 
admitido ao concurso comum, documental, de acesso, condi-
cionado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, provido 
em regime de contrato além do quadro do Instituto para os As-
suntos Cívicos e Municipais, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 41, II Série, de 14 de Outubro 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 
Novembro de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, as listas provisórias dos concursos co-
muns, de acesso, documentais, condicionados, para o preenchi-
mento dos seguintes lugares, providos em regime de contrato 
além do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Finan-
ças, cujos anúncios do aviso de abertura foram publicados no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 42, II Série, de 22 de Outubro de 2015:

Seis lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior;

Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
técnico;

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

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

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

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

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。

二零一五年十一月六日於民政總署

管理委員會主席 黃有力

（是項刊登費用為 $1,224.00）

財 政 局

公 告

為填補以下財政局以編制外合同任用的人員空缺，經二零

一五年十月二十二日第四十二期《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。現根據

第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

十八條第三款的規定公佈，准考人臨時名單已張貼在南灣大馬

路575、579及585號財政局大樓十四樓財政局之行政暨財政處以

供查閱：

高級技術員職程第一職階首席高級技術員六缺； 

技術員職程第一職階特級技術員一缺；

技術員職程第一職階首席技術員三缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年十一月十二日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,361.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

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, 
condicionado aos trabalhadores da DSEC, para o preenchimento 
de um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, área de infor-
mática, do grupo de pessoal técnico, de contrato administrativo de 
provimento da DSEC, aberto por anúncio publicado no Boletim 

Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, 
II Série, de 22 de Outubro 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 12 de 
Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos 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 preenchi-
mento de um lugar de agente de censos e inquéritos principal, 
1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio, de contrato 
administrativo de provimento da DSEC, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 22 de Outubro 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 13 de 
Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

統 計 暨 普 查 局

公 告

統計暨普查局為填補行政任用合同技術員組別的第一職階

特級技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一五年十月二十二日第

四十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限

制的方式進行普通晉級開考的公告。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。

二零一五年十一月十二日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,087.00）

統計暨普查局為填補行政任用合同技術輔助人員組別的第

一職階首席普查暨調查員一缺，經於二零一五年十月二十二日第

四十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審閱、有限

制的方式進行普通晉級開考的公告。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。

二零一五年十一月十三日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,057.00）
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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

階首席特級督察一缺，經於二零一五年十月二十二日第四十二期

《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。

二零一五年十一月十七日於博彩監察協調局

 局長 雪萬龍

（是項刊登費用為 $950.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補編制外合同人員技術輔導員職

程第一職階一等技術輔導員十五缺，經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》第二組刊登，以審查文件及

有限制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如

下：

合格准考人： 分

  1.º 戴婉芳 ............................................................ 83.83 

  2.º 吳詠豪 ............................................................ 83.78 

  3.º 湯美嬋 ............................................................ 81.83 

  4.º 何卓立 ............................................................ 81.39 

  5.º 謝永翔 ............................................................ 81.11 

  6.º 梁美意 ............................................................ 81.00 

  7.º 何嘉欣 ............................................................ 80.94 

  8.º 駱浩樑 ............................................................ 80.89 

  9.º 吳鳳雯 ............................................................ 80.44 a）

10.º 劉雨石 ............................................................ 80.44 a）

11.º 黃少惠 ............................................................ 80.44 a）

12.º 施志成 ............................................................ 80.28 

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 Inspecção 
e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, 
n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, para o preenchimento de um lugar de inspector espe-
cialista principal, 1.º escalão, provido em regime de contrato 
além do quadro do pessoal da Direcção de Inspecção e Coor-
denação de Jogos, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II 
Série, de 22 de Outubro 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 17 de 
Novembro de 2015.

O Director, Manuel Joaquim das Neves.

(Custo desta publicação $ 950,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de quinze 
lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, em regime de contrato além do quadro 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 16 de Se-
tembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

  1.º Tai Un Fong......................................................... 83,83 

  2.º Ng Weng Hou ...................................................... 83,78 

  3.º Tong Mei Sim ...................................................... 81,83 

  4.º Ho Cheok Lap .................................................... 81,39 

  5.º Tse Wing Cheun ................................................. 81,11 

  6.º Leong Mei I ......................................................... 81,00 

  7.º Ho Ka Ian ............................................................ 80,94 

  8.º Lok Hou Leong .................................................. 80,89 

  9.º Ng Fong Man ...................................................... 80,44 a)

10.º Lao U Seak .......................................................... 80,44 a)

11.º Wong Sio Wai ...................................................... 80,44 a)

12.º Si Chi Seng .......................................................... 80,28 
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合格准考人： 分

13.º 蔡建輝 ............................................................ 80.00 a）

14.º 吳綺婷 ............................................................ 80.00 a）

a）得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條規定，

訂出排名優先次序。

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十一月十日的批示確認）

二零一五年十月三十日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局一等技術員 余彩華

委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 甘沛玲

 勞工事務局特級督察 劉燕珊

（是項刊登費用為 $2,252.00）

公 告

第23/2015/DSFSM號公開招標

根據保安司司長於二零一五年十一月十三日作出的批示，澳

門保安部隊事務局為取得「皮靴」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間內到位於澳門兵營斜巷之澳門保

安部隊事務局行政管理廳採購科，查閱有關《招標方案》及《承

投規則》，如欲索取上述文件之影印本，須繳付影印費用。

標書必須於二零一六年一月五日下午五時前遞交到澳門保

安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及《承投

規則》中所指定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保$36,000.00

（澳門幣叁萬陸仟元整）之證明文件，而該擔保須以現金、抬頭

人為「澳門保安部隊事務局」的本票或銀行擔保之方式遞交，倘

以現金或本票方式，則應遞交至澳門保安部隊事務局行政管理

廳出納；倘以銀行擔保遞交，該擔保不得附條件或受終止性期限

約束。

Candidatos aprovados: valores

13.º Choi Kin Fai ........................................................ 80,00 a)

14.º Ng I Teng ............................................................. 80,00 a)

a) Igualdade de classificação; são aplicadas as preferências 
estipuladas do artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

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

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

Segurança, de 10 de Novembro de 2015).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 30 de Outubro de 2015.

O Júri:

Presidente: U Choi Wa, técnico de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Kam Pui Leng, adjunto-técnico principal da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Lao In San, inspector especialista da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais.

(Custo desta publicação $ 2 252,00)

Anúncios

Concurso Público n.º 23/2015/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 13 de Novembro de 2015, se 
encontra aberto o concurso público para a aquisição de «Botas 
de cabedal».

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

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 5 de Janeiro de 2016. Além da entrega 
dos documentos referidos no respectivo programa do concurso 
e no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento 
comprovativo da caução provisória, no valor de $ 36 000,00 
(trinta e seis mil patacas) prestada em numerário, ordem de 
caixa (em nome da DSFSM), ou por garantia bancária. Caso a 
referida caução seja prestada em numerário ou ordem de caixa, 
deverá ser entregue à Tesouraria do Departamento de Admi-
nistração da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau. Caso seja prestada em garantia bancária, esta não 
pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.
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開標日期為二零一六年一月六日上午十時，在位於澳門兵營

斜巷之澳門保安部隊事務局內舉行。根據七月六日第63/85/M號

法令第二十七條的規定，投標人或其合法代表應出席開標儀式，

以便對招標時所遞交之文件有可能出現之疑問予以澄清。

自本公告公佈之日起至公開招標截標之日期時限為止，投

標人應前往澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳採購

科，以確切瞭解是否尚有附加之說明文件。

二零一五年十一月十六日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $1,908.00）

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，現以

審查文件及有限制方式，為本局文職人員進行下列普通晉級開

考，以填補以下空缺：

編制外合同人員：

第一職階特級技術輔導員七缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本公

告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十

日內遞交。

二零一五年十一月十八日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $881.00）

司 法 警 察 局

公 告

為填補司法警察局人員編制內刑事技術輔導員職程第一職

階專業刑事技術輔導員一缺，經於二零一五年十月二十八日第

四十三期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件

及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 6 de Janeiro de 2016. 
Os concorrentes ou seus representantes legais deverão estar 
presentes ao acto público de abertura de propostas para os 
efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 
6 de Julho, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas relativas 
aos documentos apresentados no concurso.

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

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 16 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-
-geral.

(Custo desta publicação $ 1 908,00)

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

Para o pessoal em regime de contrato além do quadro:

Sete lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão.

O respectivo aviso de abertura encontra-se disponível nas 
webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, bem como 
afixado no átrio destes Serviços. O prazo para a apresentação 
de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 18 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Pun Su Peng, superintendente-
-geral.

(Custo desta publicação $ 881,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Aveni-
da da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta 
Polícia, a lista provisória do candidato ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
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第十八條第三款的規定公佈投考人臨時名單，該名單已張貼於澳

門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及上載

於本局網站，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年十一月十七日於司法警察局

代局長 薛仲明

（是項刊登費用為 $989.00）

為填補司法警察局編制內刑事偵查人員組別的第一職階一

等督察五缺，經於二零一五年九月十六日第三十七期第二組《澳

門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規

定，公佈投考人臨時名單，該名單已張貼於澳門友誼大馬路823

號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及上載於本局網站內，以

供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年十一月十九日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $852.00）

澳 門 監 獄

名 單

為填補澳門監獄編制外合同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

開考的公告。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 霍浩基 ........................................................................ 85.89

2.º 胡敏婷 ........................................................................ 81.06

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

de um lugar de adjunto-técnico de criminalística especialista, 
1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico de criminalística do 
quadro do pessoal da Polícia Judiciária, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 43, II Série, de 28 de Outubro de 2015.

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

Polícia Judiciária, aos 17 de Novembro de 2015.

O Director, substituto, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sita na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Polícia, a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de cinco 
lugares de inspector de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal 
de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 16 de Setembro 
de 2015. 

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

Polícia Judiciária, aos 19 de Novembro de 2015.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 852,00)

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do Esta-
belecimento 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, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial Macau n.º 35, II Série, de 2 de 
Setembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Fok Hou Kei ...................................................................85,89

2.º Wu Man Teng .................................................................81,06

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publi-
cação. 
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（經保安司司長於二零一五年十一月六日的批示認可）

二零一五年十月二十九日於澳門監獄

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 $1,429.00）

消 防 局

通 告

按照二零一五年十一月四日第四十四期第二組《澳門特別行

政區公報》刊登之開考通告，關於開考升級課程考試，以填補消

防局人員編制基礎職程中現有之10個消防區長空缺。

經保安司司長於二零一五年十一月十八日確認之投考人名

單，根據十二月三十日第66/94/M號法令核准之《澳門保安部隊

軍事化人員通則》第一百六十一條第三款的規定，自本通告公布

日起張貼於消防局總部暨西灣湖行動站消防局辦事暨接待處，

以供查閱，為期十日。

二零一五年十一月二十日於消防局

局長 馬耀榮消防總監

（是項刊登費用為 $920.00）

衛 生 局

名 單

為填補衛生局以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職

階特級技術輔導員兩缺，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。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 秦穎斯 ........................................................................ 82.89

2.º 黃關玲 ........................................................................ 82.28

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

Segurança, de 6 de Novembro de 2015).

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 29 de Outubro de 
2015.

O Júri:

Presidente: Chang Man Wai, chefe da Divisão de Organização 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 $ 1 429,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 4 de Novembro de 
2015, encontra-se aberto o concurso de admissão ao curso de 
promoção para o preenchimento de dez vagas de chefe, exis-
tentes na carreira de base do quadro de pessoal do Corpo de 
Bombeiros.

Por homologação do Secretário para a Segurança, de 18 de 
Novembro de 2015, e nos termos do n.º 3 do artigo 161.º do Es-
tatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, a 
lista de candidatos encontra-se afixada no Corpo de Bombei-
ros do Comando e Posto Operacional do Lago Sai Van, a par-
tir da data da publicação do presente aviso, durante dez dias, a 
fim de ser consultada. 

Corpo de Bombeiros, aos 20 de Novembro de 2015.

O Comandante, Ma Io Weng, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 920,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato além 
do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anún-
cio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 34, II Série, de 26 de Agosto de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chon Weng Si ................................................................82,89

2.º Wong Kuan Leng...........................................................82,28
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按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年十月三十日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年十月二十三日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局一等技術員 梁嘉雯

正選委員：衛生局二等技術員 劉永榮

  財政局特級技術輔導員 蔡淑紅

為填補衛生局以編制外合同任用的技術員職程第一職階特

級技術員一缺，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》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行普通晉

級開考公告。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

吳婉祺 ............................................................................. 83.33

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，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年十月三十日社會文化司司長的批示認可）

二零一五年十月二十六日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局首席高級技術員 甘俊彬

正選委員：衛生局一等高級技術員 梁婷軒

  澳門保安部隊事務局特級技術員 鄧志偉

（是項刊登費用為 $2,526.00）

衛生局《診療範疇同等學歷》——藥劑範疇考試一事，已於

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》

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 Outubro de 2015).

Serviços de Saúde, aos 23 de Outubro de 2015.

O Júri:

Presidente: Leong Ka Man, técnico de 1.ª classe dos Serviços 
de Saúde.

Vogais efectivos: Lau Weng Weng, técnico de 2.ª classe dos 
Serviços de Saúde; e

Choi Sok Hong, adjunto-técnico especialista da Direcção 
dos Serviços de Finanças.

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico, provido em regime de contrato além do quadro do pes-
soal dos Serviços de Saúde, 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

Ng Un Kei ............................................................................ 83,33

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

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

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

Serviços de Saúde, aos 26 de Outubro de 2015.

O Júri:

Presidente: Kam Chon Pan, técnico superior principal dos 
Serviços de Saúde.

Vogais efectivos: Leong Teng Hin, técnico superior de 1.ª 
classe dos Serviços de Saúde; e

Tang Chi Wai, técnico especialista da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau.                          

(Custo desta publicação $ 2 526,00)

Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto 
de 2015, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para a 
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內公佈。現按本局局長於二零一五年十一月十一日批示，根據診

療範疇同等學歷審查委員會第2/T DT/2011號決議第十二款規

定，茲公佈臨時名單如下：

1. 准予考試的投考人：

序號 姓名

1 歐健恆

2 歐佩欣

3 陳曉琳

4 陳雅葉

5 陳雪如

6 陳偉立

7 陳穎莎

8 何兆滿

9 何穎妍

10 甘美好

11 Lau Íris

12 李家燕

13 李活輝

14 梁玉琪

15 陸兆斌

16 麥秀均

17 吳嘉誠

18 蕭倩裕

19 蘇雅容

20 王嘉俊

21 黃國鋒

22 黃宏威

23 鍾帶顏

2. 有條件限制的投考人：

姓名 備註

馮嘉裕 a）, b）

備註：

a）欠缺澳門特別行政區以外取得的相關診療專業範疇學士

學位畢業證書的認證繕本；

b）欠缺澳門特別行政區以外取得的相關診療專業範疇學士

學位成績單的認證繕本。

3. 申請不獲接納的投考人：

序號 姓名 備註

1 徐建威 a）

Equiparação de Habilitações na área do diagnóstico e tera-
pêutica —área farmacêutica, faz-se pública a seguinte lista 
provisória de acordo com o despacho do director dos Serviços, 
de 11 de Novembro de 2015, exarado em conformidade com as 
disposições do ponto n.º 12 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da 
Comissão para a Equiparação de Habilitações na área do diag-
nóstico e terapêutica:

1. Candidatos admitidos à prova:

N.º Nomes

1 Ao Kin Hang

2 Ao Pui Ian

3 Chan Hio Lam

4 Chan Nga Ip

5 Chan Sut U

6 Chan Wai Lap

7 Chan Weng Sa

8 He Zhaoman

9 Ho Weng In

10 Kam Mei Hou

11 Lau Íris

12 Lei Ka In

13 Lei Wut Fai

14 Leong Iok Kei

15 Lok Sio Pan

16 Mak Sao Kuan

17 Ng Ka Seng

18 Sio Sin U

19 Sou Nga Iong

20 Wong Ka Chon

21 Wong Kuok Fong

22 Wong Wang Wai

23 Zhong Daiyan

2. Candidato admitido condicionalmente:

Nome Observações

Fung Ka U a), b)

Observações:

a) Falta a pública forma do diploma de licenciatura em área 
congénere a diagnóstico e terapêutica obtido no exterior da 
Região Administrativa Especial de Macau;

b) Falta a pública forma do boletim classificativo em área 
congénere a diagnóstico e terapêutica obtido no exterior da 
Região Administrativa Especial de Macau.

3. Candidatos excluídos:

N.º Nomes Observação

1 Choi Kin Wai a)
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序號 姓名 備註

2 馮嘉華 a）

備註：

a）根據第2/T DT/2011號決議《診療範疇同等學歷審查程

序》第八款第8.2項及第九款規定，申請人遞交的學歷證書授課

內容未符合有關規定。

有條件限制的投考人最遲於二零一五年十二月十日將欠缺的

文件郵寄或遞交衛生局文書科，並在信封面註明為“診療範疇同

等學歷考試（藥劑範疇）——補交文件”，否則根據情況會失去

准予考試資格。

衛生局《診療範疇同等學歷》——化驗範疇考試一事，已於

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》

內公佈。現按本局局長於二零一五年十一月十一日批示，根據診

療範疇同等學歷審查委員會第2/T DT/2011號決議第十二款規

定，茲公佈臨時名單如下：

A. 臨床及公共衛生化驗

1. 准予考試的投考人：

序號 姓名

1 陳嘉濠

2 陳家欣

3 周敏玲

4 周三妹

5 蔣君怡

6 蔡加棟

7 黎詩琪

8 林曉仁

9 梁振洪

10 梁漢輝

11 梁景俊

12 梁健雄

13 廖凱欣

14 黃斯敏

15 袁奕寶

2. 有條件限制的投考人：

序號 姓名 備註

1 陳瑩恩 a）

N.º Nomes Observação

2 Feng Jiahua a)

Observação:

a) Ao abrigo do ponto n.º 8.2 do ponto n.º 8 e n.º 9 da Delibe-
ração n.º 2/TDT/2011 «Procedimento para a Equiparação de 
Habilitações na Área do Diagnóstico e Terapêutica», o conteú-
do do curso indicado no certificado de habilitações apresenta-
do pelo candidato não corresponde aos requisitos estipulados.

Os candidatos admitidos condicionalmente devem apresen-
tar os documentos em falta na Secção de Expediente dos Ser-
viços de Saúde ou remetê-los, por meio de correio, para a mes-
ma secção, até 10 de Dezembro de 2015, devendo ser indicado 
no rosto do sobrescrito «Prova de Equiparação de Habilitações 
na área do diagnóstico e terapêutica (Área Farmacêutica) — 
entrega dos documentos em falta». Caso contrário, o candidato 
perderá a qualidade de admissão à prova de exame, consoante 
a situação.

Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto 
de 2015, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para 
a Equiparação de Habilitações na área do diagnóstico e te-
rapêutica — área laboratorial, faz-se pública a seguinte lista 
provisória de acordo com o despacho do director dos Serviços, 
de 11 de Novembro de 2015, exarado em conformidade com as 
disposições do ponto n.º 12 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da 
Comissão para a Equiparação de Habilitações na área do diag-
nóstico e terapêutica:

A. Análise Clínica e Saúde Pública

1. Candidatos admitidos à prova:

N.º Nomes

1 Chan Ka Hou

2 Chan Ka Ian

3 Chao Man Leng

4 Chao Sam Mui

5 Cheong Kuan I

6 Choi Ka Tong

7 Lai Si Kei

8 Lam Hio Ian

9 Leong Chan Hong

10 Leong Hon Fai

11 Leong Keng Chon

12 Leong Kin Hong

13 Lio Hoi Yan

14 Wong Si Man

15 Yuen Iek Pou

2. Candidatos admitidos condicionalmente:

N.º Nomes Observações

1 Chan Ieng Ian a)
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序號 姓名 備註

2 陳錦翎 d）

3 蔡雅瑩 a）

4 蘇詠虹 d）

5 湯晨曦 b）, c）, d）

備註：

a）欠缺有效的身份證明文件副本；

b）欠缺澳門特別行政區以外取得的相關診療專業範疇學士

學位畢業證書的認證繕本；

c）欠缺澳門特別行政區以外取得的相關診療專業範疇學士

學位成績單的認證繕本；

d）欠缺課程學習計劃及大綱，以及證明實習時數及各科目

學分的證明文件副本。

B. 解剖病理

申請不獲接納的投考人：

姓名 備註

黃永德 a）

備註：

a）根據第2/T DT/2011號決議《診療範疇同等學歷審查程

序》第八款第8.1項及第九款規定，申請人遞交的學歷證書授課

內容未符合有關規定。

有條件限制的投考人最遲於二零一五年十二月十日將欠缺的

文件郵寄或遞交衛生局文書科，並在信封面註明為“診療範疇同

等學歷考試（化驗範疇——臨床及公共衛生化驗）——補交文

件”，否則根據情況會失去准予考試資格。

衛生局《診療範疇同等學歷》——圖示記錄範疇考試一事，

已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》內公佈。現按本局局長於二零一五年十一月十一日批示，根

據診療範疇同等學歷審查委員會第2/TDT/2011號決議第十二款

規定，茲公佈臨時名單如下：

A. 心肺學

1. 准予考試的投考人：

序號 姓名

1 陳坤暘

N.º Nomes Observações

2 Chan Kam Leng d)

3 Choi Nga Ieng a)

4 Sou Weng Hong d)

5 Tong San Hei b), c), d)

Observações:

a) Falta da cópia do documento de identificação válido;

b) Falta a pública forma do diploma de licenciatura em área 
congénere a diagnóstico e terapêutica obtido no exterior da 
Região Administrativa Especial de Macau;

c) Falta a pública forma do boletim classificativo em área 
congénere a diagnóstico e terapêutica obtido no exterior da 
Região Administrativa Especial de Macau;

d) Falta a fotocópia do plano de estudo e programa do curso, 
assim como as cargas horárias do estágio e os créditos de cada 
disciplina.

B. Anatomia Patológica

Candidato excluído:

Nome Observação

Wong Weng Tak a)

Observação:

a) Ao abrigo do ponto n.º 8.1 do ponto n.º 8 e n.º 9 da Delibe-
ração n.º 2/TDT/2011 «Procedimento para a Equiparação de 
Habilitações na Área do Diagnóstico e Terapêutica», o conteú-
do do curso indicado no certificado de habilitações apresenta-
do pelo candidato não corresponde aos requisitos estipulados.

Os candidatos admitidos condicionalmente devem apresen-
tar os documentos em falta na Secção de Expediente dos Servi-
ços de Saúde ou remetê-los, por meio de correio, para a mesma 
Secção, até 10 de Dezembro de 2015, devendo ser indicado no 
rosto do sobrescrito «Prova de Equiparação de Habilitações 
na Área do Diagnóstico e Terapêutica (Área Laboratorial — 
Análise Clínica e Saúde Pública) — entrega dos documentos 
em falta». Caso contrário, o candidato perderá a qualidade de 
admissão à prova de exame, consoante a situação.

Tendo sido publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto 
de 2015, o aviso dos Serviços de Saúde sobre o exame para a 
Equiparação de Habilitações na área do diagnóstico e tera-
pêutica — área de registografia, faz-se pública a seguinte lista 
provisória de acordo com o despacho do director dos Serviços, 
de 11 de Novembro de 2015, exarado em conformidade com as 
disposições do ponto n.º 12 da Deliberação n.º 2/TDT/2011 da 
Comissão para a Equiparação de Habilitações na área do diag-
nóstico e terapêutica:

A. Cardiopneumologia

1. Candidatos admitidos à prova:

N.º Nomes

1 Chan Kuan Ieong
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序號 姓名

2 張于蕾

3 馮芷軒

4 梁嘉銘

5 梁洛嬈

6 盧靜兒

2. 有條件限制的投考人：

姓名 備註

陳艷婷 a）

備註：

a）欠缺課程學習計劃及大綱，以及證明實習時數及各科目

學分的證明文件副本。

有條件限制的投考人最遲於二零一五年十二月十日將欠缺的

文件郵寄或遞交衛生局文書科，並在信封面註明為“診療範疇同

等學歷考試（圖示記錄範疇——心肺學）——補交文件”，否則

根據情況會失去准予考試資格。

二零一五年十一月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $7,888.00）

公 告

為填補經由衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程

第一職階首席高級技術員一缺，經二零一五年十月二十二日第

四十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查

文件方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

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

查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

 二零一五年十一月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $950.00）

N.º Nomes

2 Cheong U Loi

3 Fung Chi Hin

4 Leong Ka Meng

5 Leong Lok Io

6 Lou Cheng I

2. Candidato admitido condicionalmente:

Nome Observação

Chan Im Teng a)

Observação:

a) Falta a fotocópia do plano de estudo e programa do curso, 
assim como as cargas horárias do estágio e os créditos de cada 
disciplina.

Os candidatos admitidos condicionalmente devem apresen-
tar os documentos em falta na Secção de Expediente dos Ser-
viços de Saúde ou remetê-los, por meio de correio, para a mes-
ma secção, até 10 de Dezembro de 2015, devendo ser indicado 
no rosto do sobrescrito «Prova de Equiparação de Habilitações 
na área do diagnóstico e terapêutica (Área Registografia — 
Cardiopneumologia) — entrega dos documentos em falta». 
Caso contrário, o candidato perderá a qualidade de admissão à 
prova de exame, consoante a situação.

Serviços de Saúde, aos 18 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 7 888,00)

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 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de um lugar de técnico superior principal, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, provido em regime 
de contrato além do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 22 de 
Outubro de 2015.

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

Serviços de Saúde, aos 17 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)
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為填補衛生局以編制外合同制度醫生職程公共衛生職務範

疇第一職階主治醫生一缺，經二零一五年七月十五日第二十八期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入

職開考通告。現根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考

程序規章》第二十二條，以及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條的規定公佈，投考人知識考

試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上

載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一五年十一月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的高級技術員職程

第一職階顧問高級技術員兩缺，經二零一五年十月二十二日第

四十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查

文件方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

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

查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年十一月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

為展開取得醫院職務範疇臨床病理科顧問醫生級別資格的

程序，經二零一五年十月七日第四十期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登的程序通告。現根據第3/2015號行政法規《取得顧問

醫生級別的條件》第十四條第三款規定公佈，投考人臨時名單和

考試須知已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載

於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e 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, na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no 
website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista classifi-
cativa da prova de conhecimentos dos candidatos ao concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, 
área funcional de saúde pública, em regime de contrato além 
do quadro da carreira médica de médico assistente dos Servi-
ços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 
15 de Julho de 2015.

Serviços de Saúde, aos 18 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Ser-
viços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, bem 
como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de dois lugares de técnico superior assessor, 1.º  
escalão, da carreira de técnico superior, 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 42, II Série, de 22 de 
Outubro 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 18 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 14.º do 
Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condições para a ob-
tenção da graduação em consultor), se encontra afixada, na Di-
visão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração 
dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
disponível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a 
lista provisória dos candidatos e as observações sobre as provas 
ao procedimento para a obtenção da graduação em consultor 
na área funcional hospitalar, área profissional de patologia clí-
nica, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, de 7 de Ou-
tubro de 2015.
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二零一五年十一月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $715.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術員職程第一職

階特級技術員兩缺，經二零一五年十月二十二日第四十二期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行

普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨

時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已上

載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年十一月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的技術工人職程

第三職階技術工人（電工範疇）三缺，經二零一五年七月八日第

二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條的規定公佈，投考人知識

考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及

上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一五年十一月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

為填補經由衛生局以編制外合同任用的技術員職程第一職

階首席技術員一缺，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，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關

Serviços de Saúde, aos 19 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 715,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de 
Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candida-
tos ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento de dois lugares de técnico especialista, 
1.º escalão, da carreira de 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 42, II Série, de 22 de 
Outubro 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 19 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 27.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista classificativa da 
prova de conhecimentos dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de três lugares de operário qualificado, 3.º escalão, da 
carreira de operário qualificado, área de electricista, em regi-
me de contrato administrativo de provimento dos Serviços de 
Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 8 de 
Julho de 2015.

Serviços de Saúde, aos 19 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publi-
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
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開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並於

本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別

行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

 二零一五年十一月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $920.00）

通 告

（程序編號：第02/MED-LEG/CON/2015號）

按照社會文化司司長二零一五年八月十四日的批示，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法醫

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 自取得法醫科專科醫生級別後，實際從事法醫科主治醫

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）；

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 
dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 19 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Aviso

(Ref. do Procedimento n.º 02/MED-LEG/CON/2015)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Agosto 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 
medicina legal:

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 públi-
cos 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 medicina legal.

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 (adquirida na Imprensa Oficial ou descar-
regada na página electrónica daquela entidade pública ou dos 
Serviços de Saúde) e apresentar os documentos abaixo indicados, 
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 necessário 
a apresentação do original para autenticação);
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b）本通告所要求的醫院職務範疇（法醫科）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，其內須詳列在相關專業

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

單位所擔任的主管職務及時間，對實習醫生的指導和擔任典試

委員會成員，對衛生領域，尤其是法醫學生的指導、刑事偵查小

組的參與、技術職能部門及/或單位的管理、組織及擔任主管的

能力及才能，按學術內容及發佈程度發表的著作及文章、在醫

療範疇及其他教學或研究領域所擔任的職務及其他有關專業增

值的資料。（所遞交之履歷必須經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

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法醫科主治醫生的工

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

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

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato, onde 
constem, detalhadamente, o exercício de funções no âmbito da 
respectiva especialidade, designadamente o tempo e a forma 
como foram exercidas, a chefia de unidades técnico-funcionais 
e sua duração, a orientação de internos e como membro de júri 
de avaliação final, actividades de orientação de alunos na área da 
saúde e em particular da medicina-legal, participação em equipas 
de investigação criminal, capacidade e aptidão para a gestão, 
organização e chefia de serviço e/ou unidades técnico-funcionais, 
trabalhos e artigos publicados de acordo com o conteúdo científico 
e nível de divulgação, desempenho de cargos na área médica, 
outras actividades docentes ou de investigação, bem como 
outros elementos de valorização profissional; os currículos 
devem necessariamente ser assinados pelo próprio candidato, 
sob pena de se considerarem como falta da entrega dos mesmos;

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 medicina legal, 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 classifi-
cativa 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 
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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；

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：法醫科顧問醫生 Martins Ferreira Alves, José Luís

 醫生

正選委員：香港醫學專科學院代表 馬宣立教授

  香港醫學專科學院代表 沈瑞楓醫生

候補委員：法醫科顧問醫生 Oliveira e Sousa de Albergaria

  Resende, Pedro Manuel醫生

  香港醫學專科學院代表 賴世澤醫生

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。

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 for-
mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho;

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 investiga-
ção.

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;

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. Martins Ferreira Alves, José Luís, médico 
consultor de medicina legal.

Vogais efectivos: Prof. Beh Swan Lip, representante da 
Academia de Medicina de Hong Kong; e

 Dr. Shum Shui Fung, Bobby, representante da Academia de 
Medicina de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr. Oliveira e Sousa de Albergaria Resende, 
Pedro Manuel, médico consultor de medicina legal; e

 Dr. Lai Sai Chak, representante da Academia de Medicina 
de Hong Kong.

8. Local de afixação das listas provisórias, definitivas e classifi-
cativas

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 con-
sultor), bem como o Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).
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二零一五年十一月十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $6,149.00）

教 育 暨 青 年 局

名 單

教育暨青年局為填補編制外合同技術員職程第一職階首席

技術員四缺，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。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 尉鳳君 ........................................................................ 83.06

2.º 歐陽慶新 .................................................................... 82.22

3.º 梁永滿 ........................................................................ 81.67

4.º 蔡敏芝 ........................................................................ 80.83

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一五年十一月十二日的批示認可）

二零一五年十月二十九日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：處長 梁麗卿

正選委員：顧問高級技術員 陳安琪

  法務局首席技術員 鄧菀蕾

（是項刊登費用為 $1,429.00）

教育暨青年局為填補編制內技術輔導員職程第一職階首席

特級技術輔導員四缺，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。現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 高寶逑 ........................................................................ 87.50

Serviços de Saúde, aos 13 de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 6 149,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
quatro lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico contratado além do quadro da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude (DSEJ), aberto por anúncio publica-
do no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 38, II Série, de 23 de Setembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wai Fong Kuan ............................................................. 83,06

2.º Ao Ieong Heng San ...................................................... 82,22

3.º Leong Weng Mun ......................................................... 81,67

4.º Choi Man Chi ............................................................... 80,83

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

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

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 29 de 
Outubro de 2015.

O Júri:

Presidente: Leong Lai Heng, chefe de divisão.

Vogais efectivas: Chan On Kei, técnica superior assessora; e

Tang Un Loi, técnica principal da Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
quatro lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 38, II Série, de 23 de 
Setembro de 2015: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Kou Pou Kao ..................................................................87,50
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合格投考人： 分

2.º 談敏莊 ........................................................................ 85.31

3.º 嚴麗媚 ........................................................................ 83.50

4.º 潘小琼 ........................................................................ 73.25

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一五年十一月十二日的批示認可）

二零一五年十月二十九日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：職務主管 楊榮吉

正選委員：一等技術員 曹玉籣

  文化局二等技術員 葉展鵬

教育暨青年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五缺，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。現公佈投考人最後成績名單

如下：

合格投考人： 分

1.º 黃玉儀 ........................................................................ 83.38

2.º Ercília Tavares Gonçalves ...................................... 82.25

3.º 蘇夏珍 ........................................................................ 78.81

4.º 鄭桂鈴 ........................................................................ 73.94

5.º 胡若瑟 ........................................................................ 71.63

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一五年十一月十二日的批示認可）

二零一五年十月三十日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：職務主管 郭慧敏

正選委員：首席特級行政技術助理員 梁樣心

  土地工務運輸局一等高級技術員 黃啓泰

（是項刊登費用為 $2,662.00）

Candidatos aprovados: valores

2.º Tam Man Chong ............................................................85,31

3.º Im Lai Mei ......................................................................83,50

4.º Pun Sio Keng..................................................................73,25

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

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

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 29 de 
Outubro de 2015.

O Júri:

Presidente: Ieong Weng Kat, chefia funcional.

Vogais efectivos: Chou Iok Lan, técnica de 1.ª classe; e

Ip Chin Pang, técnico de 2.ª classe do Instituto Cultural.

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
cinco lugares de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administra-
tivo do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude (DSEJ), aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 38, II 
Série, de 23 de Setembro de 2015: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Vong Iok I .......................................................................83,38

2.º Ercília Tavares Gonçalves............................................82,25

3.º Sou Ha Chan ..................................................................78,81

4.º Cheng Kuai Leng ..........................................................73,94

5.º José Woo .........................................................................71,63

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

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

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 30 de 
Outubro de 2015.

O Júri:

Presidente: Kuok Wai Man, chefia funcional.

Vogais efectivos: Leong Ieong Sam, assistente técnica admi-
nistrativa especialista principal; e

Wong Kai Tai, técnico superior de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

(Custo desta publicação $ 2 662,00)
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INSTITUTO CULTURAL

Avisos

2015-IC-T-COM-1

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril de 2015, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
comunicação, da carreira de técnico, em regime de contrato 
administrativo de provimento do Instituto Cultural.

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

2. Condições de candidatura

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

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

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública, em vigor;

c) Possuam, como habilitações académicas, curso superior 
de comunicação ou afins.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos a apresentar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser acompanhada dos documentos abaixo indicados e 
entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas de expediente, no Centro Comercial da Praça do Tap 
Seac, Macau (edifício envidraçado na Praça do Tap Seac).

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresenta-
ção do original para autenticação);

c) Caso os candidatos possuam documentos comprovativos 
de habilitações profissionais ou formação complementar, devem 
entregar cópias dos documentos (é necessária a apresentação 
do original para autenticação), para efeitos de análise curricular;

文 化 局

通 告

2015-IC-T-COM-1

按照社會文化司司長二零一五年四月八日的批示，以及根據

第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，文化局通過考

核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制度填補技術員

職程第一職階二等技術員（傳意範疇）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》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職之一般要件；

c）具備傳意或同類之高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），連同下列文件於指定期限及辦公時間內以

親送方式遞交到澳門塔石廣場商業中心（即塔石廣場玻璃屋）。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

c）若投考人具備專業資格或專業培訓，應遞交相關證明文

件副本（須出示正本作認證之用），作履歷分析之用；
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d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、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。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、c）及e）項所指

的文件已存放於其個人檔案內，則免除提交，但須在報名表上明

確聲明。

4. 職務內容

職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

技術員（傳意範疇）

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，

以備上級就傳意範疇的政策和管理制訂措施作出決定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二第五級別所載的350點，並享有公職一般制度規定的權利及福

利。

6. 任用方式

以行政任用合同聘用，試用期為期六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選使用以下評分方法及比例：

a）知識考試，淘汰制（三小時之筆試）：50%

b）專業面試：30%

c）履歷分析：20%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示，凡在

淘汰試中得分低於50分者，即被淘汰，且不能進入接續之甄選。

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portuguesa, 
devidamente assinada pelo candidato;

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

Os candidatos pertencentes aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b), c) e e), se os mesmos se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição.

4. Conteúdo funcional

Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
dradas em planificação estabelecida, requerendo uma especia-
lização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um 
curso superior.

Técnico, área de comunicação

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-científi-
cos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projectos, 
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 comunicação.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
350 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no regime geral da Função Pública.

6. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, pelo período experi-
mental de 6 meses.

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, com carácter eliminatório (prova 
escrita, com a duração de três horas): 50%;

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e não 
sendo admitidos aos métodos seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores nos métodos elimi-
natórios.
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7.2 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。

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。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《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14/2009號法律——公務人員職程制度；

5）第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

6）第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓；

7）第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

8）第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表現

評核一般制度；

9）第2/2011號法律——年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度；

10）經七月二十日第31/98/M號法令、第4/2008號行政法

規及第5/2010號行政法規修改的十二月十九日第63/94/M號法

令——文化局的組織及運作；

11）傳意範疇內的專業知識；

12）撰寫建議書、報告書及/或意見書。

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício das funções.

Entrevista profissional — determinar e avaliar elementos de 
natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências da função. 

Análise curricular — examinar a preparação do candidato para 
o desempenho da função, ponderando a habilitação académica e 
profissional, a qualificação e experiência profissionais, os traba-
lhos realizados e a formação profissional complementar.

7.3 Classificação final

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.

8. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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 (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

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

5) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;

6) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

7) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

8) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração 
Pública;

9) Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família;

10) Decreto-Lei n.º 63/94/M, de 19 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 31/98/M, de 20 de Julho, 
e pelos Regulamentos Administrativos n.os 4/2008 e 5/2010 — 
Organização e funcionamento do Instituto Cultural;

11) Conhecimentos profissionais na área de comunicação;

12) Elaboração de propostas, informações e/ou pareceres.
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投考人在知識考試時可查閱上述法例，有關文本內不能附有

任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

化局大樓內，並上載到文化局網頁（http://www.icm.gov.mo）。

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

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

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：一等高級技術員　梁英華

正選委員：二等高級技術員　何鴻斌

     一等技術員　鍾紹鵬

候補委員：特別計劃處處長　林俊强

     文化創意產業促進廳代廳長　何嘉榮

2015-IC-T-ADM-3

按照社會文化司司長二零一五年四月八日及十月十四日的批

示，以及根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，

文化局通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制

度填補技術員職程第一職階二等技術員（行政範疇）三缺。

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。

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, na 
prova de conhecimentos, os diplomas legais acima mencionados, 
não devendo tais diplomas conter quaisquer anotações ou casos 
exemplificativos. Não é permitida a consulta a quaisquer outros 
livros ou documentos de referência por quaisquer formas, 
incluindo a utilização de aparelhos electrónicos.

9. Publicação das listas

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

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau, e disponilizadas na página electrónica 
deste Instituto (http://www.icm.gov.mo). 

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

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 fornecidos pelos candidatos destinam-se exclusiva-
mente ao presente recrutamento. Todos os dados apresentados 
serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Leong Ieng Va, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Ho Hong Pan, técnico superior de 2.ª classe; e

Chong Siu Pang, técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Lam Chon Keong, chefe da Divisão de 
Projectos Especiais; e

Ho Ka Weng, chefe do Departamento de Promoção das 
Indústrias Culturais e Criativas, substituto.

2015-IC-T-ADM-3

Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril e 14 de 
Outubro de 2015, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de três lugares de técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, área de administração, da carreira de técnico, em 
regime de contrato administrativo de provimento do Instituto 
Cultural.

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.
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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

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職之一般要件；

c）具備行政、管理或同類之高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），連同下列文件於指定期限及辦公時間內以

親送方式遞交到澳門塔石廣場商業中心（即塔石廣場玻璃屋）。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

c）若投考人具備專業資格或專業培訓，應遞交相關證明文

件副本（須出示正本作認證之用），作履歷分析之用；

d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、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。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、c）及e）項所指

的文件已存放於其個人檔案內，則免除提交，但須在報名表上明

確聲明。

4. 職務內容

職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

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, até ao termo 
do prazo de apresentação de candidaturas, satisfaçam as seguintes 
condições:

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

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública, em vigor;

c) Possuam como habilitações académicas, curso superior de 
administração, gestão ou afins.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos a apresentar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser acompanhada dos documentos abaixo indicados e 
entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas de expediente, no Centro Comercial da Praça do Tap 
Seac, Macau (edifício envidraçado na Praça do Tap Seac).

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académi-
cas exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação do 
original para autenticação);

c) Caso os candidatos possuam documentos comprovativos 
de habilitações profissionais ou formação complementar, devem 
entregar cópias dos documentos (é necessária a apresentação 
do original para autenticação), para efeitos de análise curricular;

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portuguesa, 
devidamente assinada pelo candidato;

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

Os candidatos pertencentes aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b), c) e e), se os mesmos se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição.

4. Conteúdo funcional

Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
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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（行政範疇）

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，

以備上級就行政範疇的政策和管理制訂措施作出決定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二第五級別所載的350點，並享有公職一般制度規定的權利及福

利。

6. 任用方式

以行政任用合同聘用，試用期為期六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選使用以下評分方法及比例：

a）知識考試，淘汰制（三小時之筆試）：50%

b）專業面試：30%

c）履歷分析：20%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示，凡在

淘汰試中得分低於50分者，即被淘汰，且不能進入接續之甄選。

7.2 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。

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。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

dradas em planificação estabelecida, requerendo uma especia-
lização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um 
curso superior.

Técnico, área de administração

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-científi-
cos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projectos, 
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 administração.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
350 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da Função Pública. 

6. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, pelo período experi-
mental de 6 meses.

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, com carácter eliminatório (prova 
escrita, com a duração de três horas): 50%; 

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e não 
sendo admitidos aos métodos seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores nos métodos elimi-
natórios.

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício das funções.

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

Análise curricular — examinar a preparação do candidato para 
o desempenho da função, ponderando a habilitação académica e 
profissional, a qualificação e experiência profissionais, os 
trabalhos realizados e a formação profissional complementar.

7.3 Classificação final

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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8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《澳門特別行政區基本法》；

2）經十月十一日第57/99/ M號法令核准的《行政程序法

典》；

3）第8/2005號法律——個人資料保護法；

4）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》；

5）第14/2009號法律——公務人員職程制度；

6）第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

7）第15/2009號法律——領導及主管人員通則的基本規定；

8）第26/2009號行政法規——領導及主管人員通則的補充

規定；

9）第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓；

10）第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

11）第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表

現評核一般制度；

12）第235/2004號行政長官批示——評核諮詢委員會的設

立、組成及運作規則；

13）第11/2007號行政法規——公務人員工作表現的獎賞制

度；.

14）經第3/2009號法律修改的第8/2006號法律——公務人

員公積金制度；

15）經第8/2009號行政法規修改的第15/2006號行政法規 

——公務人員公積金制度投放供款規章；

16）第2/2011號法律——年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度；

17）第1/2014號法律——調整年資獎金、津貼及補助的金

額；

18）經七月二十日第31/98/M號法令、第4/2008號行政法規

及第5/2010號行政法規修改的十二月十九日第63/94/M號法令 

——文化局的組織及運作；

19）五月十六日第26/94/M號法令——文化基金的規則及運

作；

8. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias: 

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

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

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

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

6) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;

7) Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia;

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

9) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

10) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do 
desempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

11) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime 
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública;

12) Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras 
relativas à constituição, composição e funcionamento da Co-
missão Paritária;

13) Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — Regime dos 
prémios e incentivos ao desempenho dos trabalhadores dos 
serviços públicos;

14) Lei n.º 8/2006, com as alterações dadas pela Lei n.º 3/2009 
— Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços 
Públicos;

15) Regulamento Administrativo n.º 15/2006, com as alterações 
dadas pelo Regulamento Administrativo n.º 8/2009 — Regula-
mento da aplicação das contribuições do Regime de Previdência 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos;

16) Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família;

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

18) Decreto-Lei n.º 63/94/M, de 19 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 31/98/M, de 20 de Julho, 
e pelos Regulamentos Administrativos n.os 4/2008 e 5/2010 — 
Organização e funcionamento do Instituto Cultural;

19) Decreto-Lei n.º 26/94/M, de 16 de Maio — Estrutura e 
funcionamento do Fundo de Cultura; 
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20）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）；

21）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；

22）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；

23）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；

24）第1/2007號經濟財政司司長批示——核准關於處理取

得財產和勞務開支、常設基金帳目內開支及公款退回和返還的

指引；

25）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；

26）七月六日第63/85/M號法令——購置物品及取得服務之

程序；

27）十一月八日第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之

法律制度 ；

28）行政範疇內的專業知識；

29）撰寫建議書、報告書及/或意見書。

投考人在知識考試時可查閱上述法例，有關文本內不能附有

任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

化局大樓內，並上載到文化局網頁（http://www.icm.gov.mo）。

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

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。

20) Regulamento Administrativo n.º 6/2006, com as alterações 
dadas pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009 — Regime 
de administração financeira pública (republicado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 426/2009);

21) Despacho do Chefe do Executivo n.º 325/2006 — Enu-
mera as despesas respeitantes à «despesa certa e indispensá-
vel» constante do artigo 19.º, n.º 2, alínea 1), do Regulamento 
Administrativo n.º 6/2006;

22) 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;

23) 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;

24) Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 1/2007 — Aprova as Instruções para o Processamento de 
Despesas com Aquisição de Bens e Serviços, para o Processa-
mento das Despesas em Conta dos Fundos Permanentes e para 
o Processamento de Reposições e Restituições de Dinheiros 
Públicos;

25) 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;

26) Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Processo de 
aquisição de bens e serviços;

27) Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

28) Conhecimentos profissionais na área de administração;

29) Elaboração de propostas, informações e/ou pareceres.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos, os diplomas legais acima mencio-
nados, não devendo tais diplomas conter quaisquer anotações 
ou casos exemplificativos. Não é permitida a consulta a quais-
quer outros livros ou documentos de referência por quaisquer 
formas, incluindo a utilização de aparelhos electrónicos.

9. Publicação das listas

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

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau, e disponilizadas na página electrónica 
deste Instituto (http://www.icm.gov.mo). 

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

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.
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11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：首席高級技術員（演藝學院戲劇學校校長） 陳栢添

正選委員：特別計劃處處長 林俊强

     顧問高級技術員 鄭麗雅

候補委員：首席顧問高級技術員（職務主管） 麥潔群

     一等技術員（職務主管） 郭妙瑜

2015-IC-T-JUR-3

按照社會文化司司長二零一五年四月八日及十月十四日的批

示，以及根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，

文化局通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制

度填補技術員職程第一職階二等技術員（法律範疇）三缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職之一般要件；

c）具備法律高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

11. Observações

Os dados fornecidos pelos candidatos destinam-se exclusiva-
mente ao presente recrutamento. Todos os dados apresentados 
serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chan Pak Tim, técnico superior principal (director 
da Escola de Teatro do Conservatório).

Vogais efectivos: Lam Chon Keong, chefe da Divisão de 
Projectos Especiais; e

Cheang Lai Nga, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Mac Kit Kuan, técnica superior assessora 
principal (chefia funcional); e

Kuok Mio U, técnica de 1.ª classe (chefia funcional).

2015-IC-T-JUR-3

Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril e 14 de 
Outubro de 2015, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de três lugares de técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, área jurídica, da carreira de técnico, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Instituto Cultural. 

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 
Administrativa Especial de Macau.

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

2. Condições de candidatura

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

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

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública, em vigor;

c) Possuam como habilitações académicas, curso superior de 
Direito.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos a apresentar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio aprova-
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示核准的專用印件），連同下列文件於指定期限及辦公時間內以

親送方式遞交到澳門塔石廣場商業中心（即塔石廣場玻璃屋）。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

c）若投考人具備專業資格或專業培訓，應遞交相關證明文

件副本（須出示正本作認證之用），作履歷分析之用；

d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、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。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、c）及e）項所指

的文件已存放於其個人檔案內，則免除提交，但須在報名表上明

確聲明。

4. 職務內容

職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

技術員（法律範疇）

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，

以備上級就法律範疇的政策和管理制訂措施作出決定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二第五級別所載的350點，並享有公職一般制度規定的權利及福

利。

6. 任用方式

以行政任用合同聘用，試用期為期六個月。

do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser acompanhada dos documentos abaixo indicados e 
entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas de expediente, no Centro Comercial da Praça do Tap 
Seac, Macau (edifício envidraçado na Praça do Tap Seac).

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académi-
cas exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação do 
original para autenticação);

c) Caso os candidatos possuam documentos comprovativos 
de habilitações profissionais ou formação complementar, devem 
entregar cópias dos documentos (é necessária a apresentação 
do original para autenticação), para efeitos de análise curricular;

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portuguesa, 
devidamente assinada pelo candidato;

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

Os candidatos pertencentes aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b), c) e e), se os mesmos se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição.

4. Conteúdo funcional

Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
dradas em planificação estabelecida, requerendo uma especia-
lização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um 
curso superior.

Técnico, área jurídica

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 jurídica.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
350 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da Função Pública. 

6. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, pelo período experi-
mental de 6 meses.
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7. 甄選方法

7.1 甄選使用以下評分方法及比例：

a）知識考試，淘汰制（三小時之筆試）：50%

b）專業面試：30%

c）履歷分析：20%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示，凡在

淘汰試中得分低於50分者，即被淘汰，且不能進入接續之甄選。

7.2 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。

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。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《澳門特別行政區基本法》；

2）經十月十一日第57/99/ M號法令核准的《行政程序法

典》；

3）經十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴訟法

典》；

4）第8/2005號法律——個人資料保護法；

5）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》；

6）第14/2009號法律——公務人員職程制度；

7）第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

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, com carácter eliminatório (prova 
escrita, com a duração de três horas): 50%; 

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e não 
sendo admitidos aos métodos seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores nos métodos elimi-
natórios.

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício das funções.

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

Análise curricular — examinar a preparação do candidato para 
o desempenho da função, ponderando a habilitação académica e 
profissional, a qualificação e experiência profissionais, os 
trabalhos realizados e a formação profissional complementar.

7.3 Classificação final

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.

8. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias: 

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

3) Código de Processo Administrativo Contencioso, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro;

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

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

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

7) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;
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8）第15/2009號法律——領導及主管人員通則的基本規定；

9）第26/2009號行政法規——領導及主管人員通則的補充

規定；

10）第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

11）第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

12）第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表

現評核一般制度；

13）第235/2004號行政長官批示——評核諮詢委員會的設

立、組成及運作規則；

14）第11/2007號行政法規——公務人員工作表現的獎賞制

度；.

15）經第3/2009號法律修改的第8/2006號法律——公務人

員公積金制度；

16）經第8/2009號行政法規修改的第15/2006號行政法規 

——公務人員公積金制度投放供款規章；

17）第2/2011號法律——年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度；

18）第1/2014號法律——調整年資獎金、津貼及補助的金

額；

19）經七月二十日第31/98/M號法令、第4/2008號行政法規

及第5/2010號行政法規修改的十二月十九日第63/94/M號法令 

——文化局的組織及運作；

20）五月十六日第26/94/M號法令——文化基金的規則及運

作；

21）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）；

22）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；

23）七月六日第63/85/M號法令——購置物品及取得服務之

程序；

24）十一月八日第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之

法律制度 ；

25）法律範疇內的專業知識；

26）撰寫建議書、報告書及/或意見書。

8) Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia;

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

10) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos;

11) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

12) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime 
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública;

13) Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — Regras 
relativas à constituição, composição e funcionamento da Co-
missão Paritária;

14) Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — Regime dos 
prémios e incentivos ao desempenho dos trabalhadores dos 
serviços públicos;

15) Lei n.º 8/2006, com as alterações dadas pela Lei n.º 3/2009 — 
Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos;

16) Regulamento Administrativo n.º 15/2006, com as alterações 
dadas pelo Regulamento Administrativo n.º 8/2009 — Regula-
mento da aplicação das contribuições do Regime de Previdência 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos;

17) Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família;

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

19) Decreto-Lei n.º 63/94/M, de 19 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 31/98/M, de 20 de Julho, 
e pelos Regulamentos Administrativos n.os 4/2008 e 5/2010 — 
Organização e funcionamento do Instituto Cultural;

20) Decreto-Lei n.º 26/94/M, de 16 de Maio — Estrutura e 
funcionamento do Fundo de Cultura; 

21) Regulamento Administrativo n.º 6/2006, com as alterações 
dadas pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009 — Regime 
de administração financeira pública (republicado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 426/2009);

22) 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;

23) Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Processo de 
aquisição de bens e serviços;

24) Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Regime 
jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

25) Conhecimentos profissionais na área jurídica;

26) Elaboração de propostas, informações e/ou pareceres.
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投考人在知識考試時可查閱上述法例，有關文本內不能附有

任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

化局大樓內，並上載到文化局網頁（http://www.icm.gov.mo）。

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

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

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：特別計劃處處長 林俊强

正選委員：二等高級技術員 梁君傑

     顧問高級技術員 鄭麗雅

候補委員：一等技術員（職務主管） 郭妙瑜

     特級技術員 陳啟華

2015-IC-T-PV-2

按照社會文化司司長二零一五年四月八日批示，以及根據第

14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，文化局通過考核

方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制度填補技術員職

程第一職階二等技術員（視訊製作範疇）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。

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos, os diplomas legais acima mencio-
nados, não devendo tais diplomas conter quaisquer anotações 
ou casos exemplificativos. Não é permitida a consulta a quais-
quer outros livros ou documentos de referência por quaisquer 
formas, incluindo a utilização de aparelhos electrónicos.

9. Publicação das listas

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

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau, e disponilizadas na página electrónica 
deste Instituto (http://www.icm.gov.mo). 

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

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 fornecidos pelos candidatos destinam-se exclusiva-
mente ao presente recrutamento. Todos os dados apresentados 
serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lam Chon Keong, chefe da Divisão de Projectos 
Especiais.

Vogais efectivos: Leong Kuan Kit, técnico superior de 2.ª 
classe; e

Cheang Lai Nga, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Kuok Mio U, técnica de 1.ª classe (chefia 
funcional); e 

Chan Kai Wa, técnico especialista.

2015-IC-T-PV-2

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril de 2015, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, se acha 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 
de produção de vídeo, da carreira de técnico, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Instituto Cultural. 

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 
Administrativa Especial de Macau.
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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

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職之一般要件；

c）具備視訊製作、廣播電視、電影、多媒體或同類之高等課

程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），連同下列文件於指定期限及辦公時間內以

親送方式遞交到澳門塔石廣場商業中心（即塔石廣場玻璃屋）。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

c）若投考人具備專業資格或專業培訓，應遞交相關證明文

件副本（須出示正本作認證之用），作履歷分析之用；

d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、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。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、c）及e）項所指

的文件已存放於其個人檔案內，則免除提交，但須在報名表上明

確聲明。

4. 職務內容

職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

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, até ao termo 
do prazo de apresentação de candidaturas, satisfaçam as seguintes 
condições:

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

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública, em vigor;

c) Possuam, como habilitações académicas, curso superior de 
produção de vídeo, rádio e TV, cinema, multimédia ou afins.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos a apresentar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser acompanhada dos documentos abaixo indicados e 
entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas de expediente, no Centro Comercial da Praça do Tap 
Seac, Macau (edifício envidraçado na Praça do Tap Seac).

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académi-
cas exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação do 
original para autenticação);

c) Caso os candidatos possuam documentos comprovativos 
de habilitações profissionais ou formação complementar, devem 
entregar cópias dos documentos (é necessária a apresentação 
do original para autenticação), para efeitos de análise curricular;

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portuguesa, 
devidamente assinada pelo candidato;

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

Os candidatos pertencentes aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b), c) e e), se os mesmos se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição.

4. Conteúdo funcional

Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
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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（視訊製作範疇）

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，

以備上級就視訊製作範疇的政策和管理制訂措施作出決定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二第五級別所載的350點，並享有公職一般制度規定的權利及福

利。

6. 任用方式

以行政任用合同聘用，試用期為期六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選使用以下評分方法及比例：

a）知識考試，淘汰制（三小時之筆試）：50%

b）專業面試：30%

c）履歷分析：20%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示，凡在

淘汰試中得分低於50分者，即被淘汰，且不能進入接續之甄選。

7.2 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。

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。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

dradas em planificação estabelecida, requerendo uma especia-
lização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um 
curso superior.

Técnico, área de produção de vídeo

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-científi-
cos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projectos, 
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 produção de vídeo.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
350 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no regime geral da Função Pública. 

6. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, pelo período experi-
mental de 6 meses.

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, com carácter eliminatório (prova 
escrita, com a duração de três horas): 50%;

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e não 
sendo admitidos aos métodos seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores nos métodos elimi-
natórios.

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício das funções.

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. 

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.

7.3 Classificação final

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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8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《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14/2009號法律——公務人員職程制度；

5）第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

6）第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓；

7）第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

8）第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表現

評核一般制度；

9）第2/2011號法律——年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度；

10）經七月二十日第31/98/M號法令、第4/2008號行政法規

及第5/2010號行政法規修改的十二月十九日第63/94/M號法令 

——文化局的組織及運作；

11）視訊製作範疇內的專業知識；

12）撰寫建議書、報告書及/或意見書。

投考人在知識考試時可查閱上述法例，有關文本內不能附有

任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

化局大樓內，並上載到文化局網頁（http://www.icm.gov.mo）。

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

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。

8. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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 (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

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

5) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;

6) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

7) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

8) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração 
Pública;

9) Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família;

10) Decreto-Lei n.º 63/94/M, de 19 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 31/98/M, de 20 de Julho, 
e pelos Regulamentos Administrativos n.os 4/2008 e 5/2010 — 
Organização e funcionamento do Instituto Cultural;

11) Conhecimentos profissionais na área de produção de vídeo;

12) Elaboração de propostas, informações e/ou pareceres.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos, os diplomas legais acima mencio-
nados, não devendo tais diplomas conter quaisquer anotações 
ou casos exemplificativos. Não é permitida a consulta a quais-
quer outros livros ou documentos de referência por quaisquer 
formas, incluindo a utilização de aparelhos electrónicos.

9. Publicação das listas

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

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau, e disponilizadas na página electrónica 
deste Instituto (http://www.icm.gov.mo). 

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

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.
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11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：特別計劃處處長 林俊強

正選委員：首席高級技術員（演藝學院戲劇學校校長） 

     陳栢添

     一等技術員 何濠暉

候補委員：一等技術員（職務主管） 郭妙瑜

     首席技術員 尹兆莊

2015-IC-T-PU-1

按照社會文化司司長二零一五年四月八日的批示，以及根據

第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，文化局通過考

核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制度填補技術員

職程第一職階二等技術員（城市規劃範疇）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》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職之一般要件；

c）具備城市規劃、市政及環境規劃或同類之高等課程學

歷。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

11. Observações

Os dados fornecidos pelos candidatos destinam-se exclusiva-
mente ao presente recrutamento. Todos os dados apresentados 
serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lam Chon Keong, chefe da Divisão de Projectos 
Especiais.

Vogais efectivos: Chan Pak Tim, técnico superior principal 
(director da Escola de Teatro do Conservatório); e

Ho Hou Fai, técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Kuok Mio U, técnica de 1.ª classe (chefia 
funcional); e

Wan Sio Chong, técnica principal.

2015-IC-T-PU-1

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril de 2015, 
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
planeamento urbanístico, da carreira de técnico, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Instituto Cultural. 

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 
Administrativa Especial de Macau.

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

2. Condições de candidatura

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

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

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública, em vigor;

c) Possuam, como habilitações académicas, curso superior 
de planeamento urbano, planeamento municipal e ambiental 
ou afins.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos a apresentar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio aprovado 
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示核准的專用印件），連同下列文件於指定期限及辦公時間內以

親送方式遞交到澳門塔石廣場商業中心（即塔石廣場玻璃屋）。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

c）若投考人具備專業資格或專業培訓，應遞交相關證明文

件副本（須出示正本作認證之用），作履歷分析之用；

d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、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。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、c）及e）項所指

的文件已存放於其個人檔案內，則免除提交，但須在報名表上明

確聲明。

4. 職務內容

職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

技術員（城市規劃範疇）

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，

以備上級就城市規劃範的政策和管理制訂措施作出決定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二第五級別所載的350點，並享有公職一般制度規定的權利及福

利。

6. 任用方式

以行政任用合同聘用，試用期為期六個月。

pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser acompanhada dos documentos abaixo indicados e 
entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas de expediente, no Centro Comercial da Praça do Tap 
Seac, Macau (edifício envidraçado na Praça do Tap Seac).

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresenta-
ção do original para autenticação);

c) Caso os candidatos possuam documentos comprovativos 
de habilitações profissionais ou formação complementar, devem 
entregar cópias dos documentos (é necessária a apresentação 
do original para autenticação), para efeitos de análise curricular;

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portuguesa, 
devidamente assinada pelo candidato;

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

Os candidatos pertencentes aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b), c) e e), se os mesmos se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição.

4. Conteúdo funcional

Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
dradas em planificação estabelecida, requerendo uma especia-
lização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um 
curso superior.

Técnico, área de planeamento urbanístico

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-científi-
cos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projectos, 
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 planeamento urbanístico.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
350 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da Função Pública. 

6. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, pelo período experi-
mental de 6 meses.
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7. 甄選方法

7.1 甄選使用以下評分方法及比例：

a）知識考試，淘汰制（三小時之筆試）：50%

b）專業面試：30%

c）履歷分析：20%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示，凡在

淘汰試中得分低於50分者，即被淘汰，且不能進入接續之甄選。

7.2 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。

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。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《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14/2009號法律——公務人員職程制度；

5）第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

6）第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓；

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, com carácter eliminatório (prova 
escrita, com a duração de três horas): 50%;

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e não 
sendo admitidos aos métodos seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores nos métodos elimi-
natórios.

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício das funções.

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. 

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.

7.3 Classificação final

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.

8. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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 (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

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

5) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;

6) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos;
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7）第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

8）第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表現

評核一般制度；

9）第2/2011號法律——年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度；

10）經七月二十日第31/98/M號法令、第4/2008號行政法規

及第5/2010號行政法規修改的十二月十九日第63/94/M號法令 

——文化局的組織及運作；

11）城市規劃範疇內的專業知識；

12）撰寫建議書、報告書及/或意見書。

投考人在知識考試時可查閱上述法例，有關文本內不能附有

任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

化局大樓內，並上載到文化局網頁（http://www.icm.gov.mo）。

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

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

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：一等高級技術員 梁英華

正選委員：二等高級技術員　何鴻斌

     一等技術員　鍾紹鵬

候補委員：特別計劃處處長　林俊强

     文化創意產業促進廳代廳長　何嘉榮

7) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do desempe-
nho dos trabalhadores da Administração Pública;

8) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administra-
ção Pública;

9) Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família;

10) Decreto-Lei n.º 63/94/M, de 19 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 31/98/M, de 20 de Julho, 
e pelos Regulamentos Administrativos n.os 4/2008 e 5/2010 — 
Organização e funcionamento do Instituto Cultural;

11) Conhecimentos profissionais na área de planeamento 
urbanístico;

12) Elaboração de propostas, informações e/ou pareceres.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos, os diplomas legais acima mencio-
nados, não devendo tais diplomas conter quaisquer anotações 
ou casos exemplificativos. Não é permitida a consulta a quais-
quer outros livros ou documentos de referência por quaisquer 
formas, incluindo a utilização de aparelhos electrónicos.

9. Publicação das listas

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

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau, e disponilizadas na página electró-
nica deste Instituto (http://www.icm.gov.mo). 

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

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 fornecidos pelos candidatos destinam-se exclusiva-
mente ao presente recrutamento. Todos os dados apresentados 
serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Leong Ieng Va, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Ho Hong Pan, técnico superior de 2.ª classe; e

Chong Siu Pang, técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Lam Chon Keong, chefe da Divisão de 
Projectos Especiais; e 

Ho Ka Weng, chefe do Departamento de Promoção das In-
dústrias Culturais e Criativas, substituto.
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2015-IC-T-PAR-1

按照社會文化司司長二零一五年四月八日的批示，以及根據

第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，文化局通過考

核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制度填補技術員

職程第一職階二等技術員（檔案保護及修復範疇）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》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職之一般要件；

c）具備修復、美術或同類之高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），連同下列文件於指定期限及辦公時間內以

親送方式遞交到澳門塔石廣場商業中心（即塔石廣場玻璃屋）。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

c）若投考人具備專業資格或專業培訓，應遞交相關證明文

件副本（須出示正本作認證之用），作履歷分析之用；

d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

2015-IC-T-PAR-1

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril de 2015, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
preservação e restauro, da carreira de técnico, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Instituto Cultural. 

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 
Administrativa Especial de Macau.

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

2. Condições de candidatura

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

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

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública, em vigor;

c) Possuam, como habilitações académicas, curso superior 
de restauro, belas artes ou afins.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos a apresentar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser acompanhada dos documentos abaixo indicados e 
entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas de expediente, no Centro Comercial da Praça do Tap 
Seac, Macau (edifício envidraçado na Praça do Tap Seac).

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações académi-
cas exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação do 
original para autenticação);

c) Caso os candidatos possuam documentos comprovativos 
de habilitações profissionais ou formação complementar, devem 
entregar cópias dos documentos (é necessária a apresentação 
do original para autenticação), para efeitos de análise curricular;

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portuguesa, 
devidamente assinada pelo candidato;
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e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、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。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、c）及e）項所指

的文件已存放於其個人檔案內，則免除提交，但須在報名表上明

確聲明。

4. 職務內容

職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

技術員（檔案保護及修復範疇）

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，

以備上級就檔案保護及修復範疇的政策和管理制訂措施作出決

定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二第五級別所載的350點，並享有公職一般制度規定的權利及福

利。

6. 任用方式

以行政任用合同聘用，試用期為期六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選使用以下評分方法及比例：

a）知識考試，淘汰制（三小時之筆試）：50%

b）專業面試：30%

c）履歷分析：20%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示，凡在

淘汰試中得分低於50分者，即被淘汰，且不能進入接續之甄選。

7.2 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。

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

Os candidatos pertencentes aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b), c) e e), se os mesmos se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição.

4. Conteúdo funcional

Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
dradas em planificação estabelecida, requerendo uma especia-
lização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um 
curso superior.

Técnico, área de preservação e restauro

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-científi-
cos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projectos, 
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 preservação e restauro.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
350 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da Função Pública. 

6. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, pelo período experi-
mental de 6 meses.

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, com carácter eliminatório (prova 
escrita, com a duração de três horas): 50% 

b) Entrevista profissional: 30%

c) Análise curricular: 20%

 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e não 
sendo admitidos aos métodos seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores nos métodos elimi-
natórios.

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício das funções.
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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。

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。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《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14/2009號法律——公務人員職程制度；

5）第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

6）第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓；

7）第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

8）第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表現

評核一般制度；

9）第2/2011號法律——年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度；

10）經七月二十日第31/98/M號法令、第4/2008號行政法規

及第5/2010號行政法規修改的十二月十九日第63/94/M號法令 

——文化局的組織及運作；

11）十月三十一日第73/89/M號法令——澳門地區檔案制

度；

12）經第9/2006號社會文化司司長批示修改的十月三十一日

第183/89/M號訓令——歷史檔案館規則；

13）檔案保護及修復範疇內的專業知識；

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

Análise curricular — examinar a preparação do candidato para 
o desempenho da função, ponderando a habilitação académica e 
profissional, a qualificação e experiência profissionais, os tra-
balhos realizados e a formação profissional complementar.

7.3 Classificação final

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.

8. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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 (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

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

5) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;

6) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

7) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

8) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração 
Pública;

9) Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família;

10) Decreto-Lei n.º 63/94/M, de 19 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 31/98/M, de 20 de Julho, 
e pelos Regulamentos Administrativos n.os 4/2008 e 5/2010 — 
Organização e funcionamento do Instituto Cultural;

11) Decreto-Lei n.º 73/89/M, de 31 de Outubro — Regime 
arquivístico do território de Macau;

12) Portaria n.º 183/89/M, de 31 de Outubro, com as alterações 
dadas pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 9/2006 — Regulamento do Arquivo Histórico;

13) Conhecimentos profissionais na área de preservação e 
restauro;
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14）撰寫建議書、報告書及/或意見書。

投考人在知識考試時可查閱上述法例，有關文本內不能附有

任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

化局大樓內，並上載到文化局網頁（http://www.icm.gov.mo）。

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

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

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：歷史檔案館館長 劉芳

正選委員：首席顧問高級技術員（職務主管） 朱偉成

     一等高級技術員 盧鴻偉

候補委員：顧問翻譯員 吳麗貞

     首席翻譯員 黃小蕾

2015-IC-T-PC-1

按照社會文化司司長二零一五年四月八日的批示，以及根據

第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，文化局通過考

核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制度填補技術員

職程第一職階二等技術員（文化遺產範疇）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》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

14) Elaboração de propostas, informações e/ou pareceres.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos, os diplomas legais acima mencio-
nados, não devendo tais diplomas conter quaisquer anotações 
ou casos exemplificativos. Não é permitida a consulta a quais-
quer outros livros ou documentos de referência por quaisquer 
formas, incluindo a utilização de aparelhos electrónicos.

9. Publicação das listas

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

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau, e disponilizadas na página electrónica 
deste Instituto (http://www.icm.gov.mo). 

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

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 fornecidos pelos candidatos destinam-se exclusiva-
mente ao presente recrutamento. Todos os dados apresentados 
serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lau Fong, directora do Arquivo Histórico.

Vogais efectivos: Chu Wai Seng, técnico superior assessor 
principal (chefia funcional); e

Lou Hong Wai, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Ung Lai Cheng, intérprete-tradutora 
assessora; e

Angela Mericia Vong, intérprete-tradutora principal.

2015-IC-T-PC-1

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril de 2015, 
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
património cultural, da carreira de técnico, em regime de con-
trato administrativo de provimento do Instituto Cultural. 

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 
Administrativa Especial de Macau.
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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

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職之一般要件；

c）具備文化遺產管理或同類之高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批示

核准的專用印件），連同下列文件於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交到澳門塔石廣場商業中心（即塔石廣場玻璃屋）。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

c）若投考人具備專業資格或專業培訓，應遞交相關證明文

件副本（須出示正本作認證之用），作履歷分析之用；

d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、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。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、c）及e）項所指

的文件已存放於其個人檔案內，則免除提交，但須在報名表上明

確聲明。

4. 職務內容

職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

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, até ao termo 
do prazo de apresentação de candidaturas, satisfaçam as seguintes 
condições:

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

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública, em vigor;

c) Possuam, como habilitações académicas, curso superior 
de gestão do património cultural ou afins.

3. Forma de admissão, local de apresentação de candidaturas 
e os elementos e documentos a apresentar

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimento 
da Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio aprova-
do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser acompanhada dos documentos abaixo indicados e en-
tregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas de expediente, no Centro Comercial da Praça do Tap 
Seac, Macau (edifício envidraçado na Praça do Tap Seac).

3.2 Documentos a apresentar:

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

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresenta-
ção do original para autenticação);

c) Caso os candidatos possuam documentos comprovativos 
de habilitações profissionais ou formação complementar, devem 
entregar cópias dos documentos (é necessária a apresentação 
do original para autenticação), para efeitos de análise curricular;

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portuguesa, 
devidamente assinada pelo candidato;

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

Os candidatos pertencentes aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b), c) e e), se os mesmos se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, ser 
declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição.

4. Conteúdo funcional

Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
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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（文化遺產範疇）

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，

以備上級就文化遺產範疇的政策和管理制訂措施作出決定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二第五級別所載的350點，並享有公職一般制度規定的權利及福

利。

6. 任用方式

以行政任用合同聘用，試用期為期六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選使用以下評分方法及比例：

a）知識考試，淘汰制（三小時之筆試）：50%

b）專業面試：30%

c）履歷分析：20%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示，凡在

淘汰試中得分低於50分者，即被淘汰，且不能進入接續之甄選。

7.2 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。

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。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

dradas em planificação estabelecida, requerendo uma especia-
lização e conhecimentos profissionais adquiridos através de um 
curso superior.

Técnico, área de património cultural

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-científi-
cos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projectos, 
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 património cultural.

5. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nível 5, vence pelo índice 
350 da tabela indiciária de vencimento constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da Função Pública. 

6. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, pelo período experi-
mental de 6 meses.

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, com carácter eliminatório (prova 
escrita, com a duração de três horas): 50%;

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100, considerando-se excluídos e não 
sendo admitidos aos métodos seguintes os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 50 valores nos métodos elimi-
natórios.

 7.2 Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício das funções.

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

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando a habilitação académi-
ca e profissional, a qualificação e experiência profissionais, os 
trabalhos realizados e a formação profissional complementar.

7.3 Classificação final

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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8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《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14/2009號法律——公務人員職程制度；

5）第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

6）第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓；

7）第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

8）第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表現

評核一般制度；

9）第2/2011號法律——年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度；

10）經七月二十日第31/98/M號法令、第4/2008號行政法規

及第5/2010號行政法規修改的十二月十九日第63/94/M號法令 

——文化局的組織及運作；

11）九月二日第11/2013號法律——文化遺產保護法；

12）十月三十一日第73/89/M號法令——澳門地區檔案制

度；

13）經第9/2006號社會文化司司長批示修改的十月三十一日

第183/89/M號訓令——歷史檔案館規則；

14）文化遺產範疇內的專業知識；

15）撰寫建議書、報告書及/或意見書。

投考人在知識考試時可查閱上述法例，有關文本內不能附有

任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

化局大樓內，並上載到文化局網頁（http://www.icm.gov.mo）。

8. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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 (ETAPM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

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

5) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;

6) Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

7) Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

8) Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime geral 
de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administra-
ção Pública;

9) Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família;

10) Decreto-Lei n.º 63/94/M, de 19 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 31/98/M, de 20 de Julho, 
e pelos Regulamentos Administrativos n.os 4/2008 e 5/2010 — 
Organização e funcionamento do Instituto Cultural;

11) Lei n.º 11/2013, de 2 de Setembro — Lei de Salvaguarda 
do Património Cultural;

12) Decreto-Lei n.º 73/89/M, de 31 de Outubro — Regime 
arquivístico do território de Macau;

13) Portaria n.º 183/89/M, de 31 de Outubro, com as alte-
rações dadas pelo Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 9/2006 — Regulamento do Arquivo His-
tórico;

14) Conhecimentos profissionais na área de património cultural;

15) Elaboração de propostas, informações e/ou pareceres.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova de conhecimentos, os diplomas legais acima mencio-
nados, não devendo tais diplomas conter quaisquer anotações 
ou casos exemplificativos. Não é permitida a consulta a quais-
quer outros livros ou documentos de referência por quaisquer 
formas, incluindo a utilização de aparelhos electrónicos.

9. Publicação das listas

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

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau, e disponilizadas na página electrónica 
deste Instituto (http://www.icm.gov.mo). 



22832 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 47 期 —— 2015 年 11 月 25 日

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

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

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：歴史檔案館館長 劉芳

正選委員：首席顧問高級技術員（職務主管） 朱偉成

     一等高級技術員 盧鴻偉

候補委員：顧問翻譯員 吳麗貞

     首席翻譯員 黃小蕾

二零一五年十一月十七日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $58,850.00）

旅 遊 局

名 單

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，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。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

石偉強. ............................................................................ 89.13

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。

（經二零一五年十一月十七日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年十一月三日於旅遊局

典試委員會： 

主席：首席技術員 朱潔琳

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

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 fornecidos pelos candidatos destinam-se exclusiva-
mente ao presente recrutamento. Todos os dados apresentados 
serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lau Fong, directora do Arquivo Histórico.

Vogais efectivos: Chu Wai Seng, técnico superior assessor 
principal (chefia funcional); e

Lou Hong Wai, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Ung Lai Cheng, intérprete-tradutora 
assessora; e

Angela Mericia Vong, intérprete-tradutora principal.

Instituto Cultural, aos 17 de Novembro de 2015.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 58 850,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Listas

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de assistente de relações públicas especialista principal, 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:

Candidato aprovado: valores

Shek Wai Keung ..................................................................89,13

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista 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 17 de Novembro de 2015).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 3 de Novembro de 
2015.

O Júri:

Presidente: Chu Kit Lam, técnica principal.
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Vogal efectiva: Chao Kai Teng, técnica de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude.

Vogal suplente: Iu Wai Cheng, adjunta-técnica especialista 
principal.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois 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 38, II Série, de 23 de Setembro 
de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Vong Veng In Juliana ...................................................84,81

2.º Chao Mei Io ...................................................................81,56

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os 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 17 de Novembro de 2015).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 11 de Novembro de 
2015.

O Júri:

Presidente: Lim Soei Njan, inspector especialista principal.

Vogais efectivos: Kuan Hei Man, técnica principal; e

Lam Kam Chong, técnico de 2.ª classe do Instituto Cultural.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afi-
xada no quadro de informação da Direcção dos Serviços de 
Turismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electró-
nica destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo), a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, providos em regime de contrato além do qua-
dro da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 22 de Outubro de 2015.

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

正選委員：一等技術員（教育暨青年局） 周啓婷

候補委員：首席特級技術輔導員 余慧清

（是項刊登費用為 $1,331.00）

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

一等督察兩缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，開

考公告經於二零一五年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。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 黃穎然 ........................................................................ 84.81

2.º 周美瑤 ........................................................................ 81.56

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本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。

（經二零一五年十一月十七日社會文化司司長的批示確認）

二零一五年十一月十一日於旅遊局

典試委員會：

主席：首席特級督察 林瑞源

正選委員：首席技術員 關希文

  二等技術員（文化局） 林錦聰

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

為填補旅遊局以編制外合同任用的技術輔導員職程第一職

階一等技術輔導員兩缺，經於二零一五年十月二十二日第四十二

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。現根據第23/2011號行政法規第十八條

第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣場

335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁（ht t p://

industry.macautourism.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。
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Direcção dos Serviços de Turismo, aos 12 de Novembro de 
2015.

O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Torna-se público que se encontra afixado, no quadro de in-
formação 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 publicado na página electrónica 
destes Serviços (http://industry.macautourism.gov.mo) e na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
da DST, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de um lugar de adjunto-téc-
nico especialista principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-
-técnico do quadro do pessoal da DST, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Aviso

Despacho n.º 91/DST/2015

Ao abrigo do n.º 2 do Despacho do Secretário para os As-
suntos Sociais e Cultura n.º 145/2015, de 29 de Setembro de 
2015, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 41, II Série, de 14 de Outubro de 2015, 
determino:

1. São subdelegadas no licenciado Rodolfo Manuel Baptista 
Faustino, coordenador do Centro de Promoção e Informação 
Turística de Macau, em Portugal, abreviadamente designado 
por Centro, as seguintes competências:

1) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação, ou 
adiamento a pedido do trabalhador, bem como a justificação 
de faltas do pessoal que integre o Centro;

2) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 
Centro;

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

4) Determinar a interrupção do gozo de férias;

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

二零一五年十一月十二日於旅遊局

代局長 程衛東

（是項刊登費用為 $920.00）

為填補旅遊局人員編制內技術輔導員職程第一職階首席特

級技術輔導員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》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://industry.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。

二零一五年十一月十六日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $920.00）

通 告

第91/DST/2015號批示

根據刊登於二零一五年十月十四日第四十一期《澳門特別行

政區公報》第二組內的二零一五年九月二十九日第145/2015號社

會文化司司長批示第二款之規定，本人決定：

一、將下列行為的權限轉授予“澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮

詢中心”（以下簡稱“中心”）協調員Rodolfo Manuel Baptista 

Faustino學士：

（一）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由或工

作需要而提交的累積年假申請作出決定； 

（二）簽署計算及結算“中心”工作人員服務時間的證明文

件；

（三）批准不超越法定上限的超時工作或輪值工作；

（四）決定中斷年假之享受；

（五）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；
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6) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do Centro e 
dos seus familiares às Juntas Médicas;

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

8) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados em Portugal ou, quando realizados no 
exterior, nas condições referidas na alínea anterior;

9) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-
tinentes à garantia de compromissos ou à execução de contra-
tos com o Centro ou com a Região Administrativa Especial de 
Macau; 

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

11) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais 
certos, necessários ao funcionamento do Centro, como sejam 
as de aluguer de bens móveis, do pagamento de electricidade e 
água, serviços de limpeza, telecomunicações, despesas de con-
domínio ou de outras da mesma natureza;

12) Assegurar a aquisição de bens e serviços necessários ao 
bom funcionamento do Centro;

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

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

15) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau, de Portugal e do 
exterior, no âmbito das atribuições do Centro;

16) Representar o Centro, em Portugal, perante quaisquer 
serviços públicos, autoridades ou entidades fiscais, administra-
tivas e policiais e instituições ou entidades privadas;

17) Outorgar em todos os actos e contratos respeitantes à 
implementação de projectos do Centro, desde que hajam sido 
devida e previamente autorizados e os seus orçamentos supe-
riormente aprovados.

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

3. São ratificados todos os actos praticados pelo coordenador 
do Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em 
Portugal, desde a minha nomeação para o cargo de directora 
dos Serviços de Turismo até à data da publicação do presente 
despacho.

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

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

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

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

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

  (Custo desta publicação $ 3 197,00)

（六）批准“中心”工作人員及其親屬前往健康檢查委員會

作檢查；

（七）決定工作人員出外公幹，但以有權收取三天日津貼的

情況為限；

（八）批准工作人員參加在葡萄牙舉行的會議、研討會、座

談會、講座及其他同類活動，以及批准有關人員在上項所指條件

下參加在葡萄牙以外地方舉行的該等活動；

（九）批准返還不涉及擔保承諾或執行與“中心”或澳門特

別行政區所簽訂合同的文件；

（十）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；

（十一）批准“中心”運作所必需的每月固定開支，例如動產

的租賃、水電費、清潔服務費、電訊開支、管理費或其他同類開

支；

（十二）確保為“中心”良好運作所需的財貨及勞務之取得；

（十三）批准金額不超過澳門幣二萬元的招待費；

（十四）批准提供與“中心”存檔文件有關的資訊、查閱該

等文件或發出該文件的證明，但法律另有規定者除外；

（十五）在“中心”職責範疇內，簽署發給澳門特別行政區、

葡萄牙及以外地方的實體和機構的文書；

（十六）在葡萄牙的任何公共部門、財政機構或部門、行政

及警察部門，以及私人機構或實體面前代表“中心”；

（十七）為推行“中心”項目而簽署所有行為及合同，但有關

行為及合同須事先獲得適當的許可且其預算獲得上級核准。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、自旅遊局局長獲委任之日起至本批示公佈日期間，“澳

門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心”協調員在本轉授權範圍內所

作的行為，予以追認。

四、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

（經社會文化司司長二零一五年十一月六日的批示確認）

二零一五年十一月十六日於旅遊局

局長 文綺華   

（是項刊登費用為 $3,197.00）
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INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada a 
lista provisória dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de 
quatro lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico do pessoal contratado além do quadro 
do Instituto de Acção Social, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 43, II Série, de 28 de Outubro de 2015, 
na Secção de Recursos Humanos do Instituto de Acção Social, 
sito na Estrada do Cemitério, n.º 6, durante as horas de expedien-
te, para efeitos de consulta dos interessados, podendo também 
os candidatos admitidos consultar a lista provisória no website do 
IAS http://www.ias.gov.mo.

Nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011, a lista provisória acima referida é 
considerada definitiva. Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º 
da Lei n.º 12/2015, os candidatos estão providos em regime de 
contrato administrativo de provimento.

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

O Júri:

Presidente: Lio Tek U, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Wong Chio Fai, técnica superior assessora; e

Chiu Chak Ian Eduardo, adjunto-técnico especialista (pelos 
SAFP).

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncios

Avisam-se os candidatos aos concursos comuns, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento dos 
seguintes lugares do Instituto do Desporto, abertos por avisos 
publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 33, II Série, de 19 de Agosto de 2015:

Dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área do desporto, em regime de contrato além do 
quadro; e

Quatro lugares de operário qualificado, 1.º escalão, área de 
electricista, da carreira de operário qualificado, em regime de 
contrato de assalariamento.

As listas definitivas encontram-se afixadas, para consulta, na 
Divisão Administrativa e Financeira do Instituto do Desporto, 
sita na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, Edifício Com-
plementar do Fórum, bloco 1, 4.º andar, Macau, e publicadas 
no sítio da internet deste Instituto, ao abrigo do n.º 2 do artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

社 會 工 作 局

公 告

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將本

局填補編制外合同技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員

四缺，以審查文件和限制性的方式進行普通晉級開考的准考人

臨時名單張貼於西墳馬路六號社會工作局人力資源科，以供給

有關人士於辦公時間內查閱，准考人亦可於本局的網頁ht t p://

www.ias.gov.mo查閱臨時名單。開考公告已載於二零一五年十月

二十八日第四十三期《澳門特別行政區公報》第二組內。

根據第23/2011號行政法規第十八條第五款之規定，上述臨

時名單被視為確定名單。另外，根據第12/2015號法律第二十四

條第一款的規定，准考人按行政任用合同制度任用。

二零一五年十一月十二日於社會工作局

典試委員會：

主席：一等高級技術員 廖迪宇

正選委員：顧問高級技術員 黃朝暉

  特級技術輔導員 趙澤恩（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $1,292.00）

體 育 發 展 局

公 告

按照刊登於二零一五年八月十九日第三十三期《澳門特別行

政區公報》第二組內的通告，本局以考核方式進行普通對外入職

開考，以填補下列空缺：

編制外合同制度技術員職程第一職階二等技術員（體育運動

範疇）兩缺；

散位合同制度技術工人職程第一職階技術工人（電工範疇）

四缺。

根據第23/2011號行政法規第十九條第二款的規定，確定名

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，並於本局網頁內公佈。
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二零一五年十一月十八日於體育發展局

局長 戴祖義

（是項刊登費用為 $1,087.00）

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規的規定，現以

審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補體育發展局

下列空缺：

1. 編制內人員：

第一職階一等技術員一缺。

2. 行政任用合同人員：

第一職階首席高級技術員一缺；

第一職階首席技術員兩缺。

上述開考通告張貼在澳門羅理基博士大馬路綜藝館第一座

四字樓體育發展局行政財政處，並於本局及行政公職局網頁內

公佈，報考申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之

日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年十一月十八日於體育發展局

局長 戴祖義

（是項刊登費用為 $1,194.00）

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

公 告

高等教育輔助辦公室以編制外合同制度填補助理技術員

範疇行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員一缺，

經二零一五年九月三十日第三十九期《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通告，現根據第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九

條第二款的規定，確定名單已張貼於羅理基博士大馬路614A-

640號龍成大廈高等教育輔助辦公室七樓，並上載到本辦網頁

（http://www.gaes.gov.mo）以供查閱。

Instituto do Desporto, aos 18 de Novembro de 2015.

O Presidente do Instituto, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

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

1. Lugares do quadro:

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

2. Lugares dos trabalhadores providos em regime de contra-
to administrativo de provimento:

Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão; e

Dois lugares de técnico principal, 1.º escalão.

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

Instituto do Desporto, aos 18 de Novembro de 2015.

O Presidente do Instituto, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Anúncios

Torna-se público que, ao abrigo do disposto 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, para consulta, no 7.º andar 
do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. 
Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, Edf. Long Cheng, e disponibi-
lizada no website deste Gabinete (http://www.gaes.gov.mo), a lista 
definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, 
da carreira de assistente técnico administrativo, área de técnico 
auxiliar, em regime de contrato além do quadro do Gabinete 
de Apoio ao Ensino Superior, cujo aviso de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 39, II Série, de 30 de Setembro de 2015. 
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二零一五年十一月十八日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,057.00）

高等教育輔助辦公室以編制外合同制度填補翻譯員職程第

一職階二等翻譯員（中葡）壹缺，經二零一五年七月二十二日第

二十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規定，知識口試

合格並獲准進入專業面試的准考人名單已張貼於羅理基博士大

馬路614A-640號龍成大廈高等教育輔助辦公室七樓，並上載到

本辦網頁（http://www.gaes.gov.mo）以供查閱。

二零一五年十一月十九日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $950.00）

為填補高等教育輔助辦公室行政任用合同以下空缺，現根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規定，以審查文件及有限

制方式進行普通晉級開考，有關開考通告已張貼在羅理基博士

大馬路614A-640號龍成大廈7樓高等教育輔助辦公室內，並於

本辦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。

第一職階一等技術員一缺；

第一職階首席技術輔導員一缺。

二零一五年十一月二十日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,018.00）

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 18 de Novembro 
de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada, para 
consulta, no 7.º andar do Gabinete de Apoio ao Ensino Supe-
rior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.os 614A-640, 
Edf. Long Cheng, e disponibilizada no website deste Gabinete 
(http://www.gaes.gov.mo), a lista dos candidatos aprovados na 
prova oral de conhecimentos e admitidos à entrevista profissio-
nal do concurso comum, de ingresso externo, de prestação de 
provas, para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradu-
tor de 2.ª classe, 1.º escalão, área de interpretação e tradução 
(línguas chinesa e portuguesa), da carreira de intérprete-tra-
dutor, em regime de contrato além do quadro do Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior, cujo aviso de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 29, II Série, de 22 de Julho de 2015. 

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 19 de Novembro 
de 2015. 

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Torna-se público que se encontra afixado, no Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.os 614A-640, Edifício Long Cheng, 7.º andar, e 
publicado no website deste Gabinete e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
dos concursos comums, de acesso, documentais, condicionados 
aos trabalhadores contratados por contrato administrativo de 
provimento do GAES, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, tendo em vista o preenchi-
mento dos seguintes lugares:

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão; 

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

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 20 de Novembro 
de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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社 會 保 障 基 金

名 單

社會保障基金為填補以行政任用合同任用的技術輔導員職

程之第一職階首席技術輔導員兩缺，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，以有限制及

審查文件方式進行的普通晉級開考的公告，現公佈應考人成績

如下：

合格應考人： 分

1.º 鄭煥星 ..................................................................... 81.50

2.º 何婉芝 ..................................................................... 81.39

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一五年十一月十九日行政管理委員會會議認可）

二零一五年十一月十六日於社會保障基金

典試委員會：

主席：二等技術員 陳敏怡 

正選委員：電信管理局一等技術員 黃麗娟

候補委員：首席特級技術輔導員 黃淑儀

（是項刊登費用為 $1,390.00）

公 告

為填補社會保障基金以行政任用合同方式任用的技術輔導

員職程第一職階特級技術輔導員一缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考。有關開考通告正張貼在澳門宋玉生廣場249-263號

中土大廈18樓社會保障基金總部，並於本基金及行政公職局網

頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後

第一個辦公日起計十天內作出。

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de dois 
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, providos em regime de contrato administra-
tivo de provimento do Fundo de Segurança Social, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 38, II Série, de 23 de Setembro de 
2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Cheang Wun Seng ..................................................... 81,50

2.º Ho Un Chi .................................................................. 81,39

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), 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 na reunião do Conselho de Administração, de 19 

de Novembro de 2015).

Fundo de Segurança Social, aos 16 de Novembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Chan Man I, técnica de 2.ª classe.

Vogal efectivo: Wong Lai Kun, técnica de 1.ª classe da Direc-
ção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações.

Vogal suplente: Wong Sok I Emily, adjunta-técnica especia-
lista principal.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, na sede do Fundo 
de Segurança Social, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 249-263, Edifício China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, e 
publicado na internet do FSS e dos SAFP, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado ao pessoal do Fundo de Segurança Social, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efei-
tos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o 
preenchimento de um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de 
contrato administrativo de provimento do Fundo de Segurança 
Social, 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.
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二零一五年十一月十二日於社會保障基金

行政管理委員會主席 葉炳權

（是項刊登費用為 $989.00）

社會保障基金為填補下列空缺，經於二零一五年十月二十二

日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審

查文件方式進行普通晉級開考公告，現根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定

公佈，投考人臨時名單正張貼在澳門宋玉生廣場249-263號中土

大廈18樓社會保障基金總部，並同時上載於本基金內聯網以供

查閱。

行政任用合同人員：

翻譯員職程第一職階一等翻譯員（中英翻譯範疇）一缺；

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員十一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一五年十一月十八日於社會保障基金

行政管理委員會主席 葉炳權

（是項刊登費用為 $1,018.00）

文 化 產 業 基 金

公 告

按照刊登於二零一五年十月十四日第四十一期《澳門特別行

政區公報》第二組之通告，文化產業基金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（資助監察範疇）兩缺。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》第十八條第三款的規定，臨時

名單已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。

二零一五年十一月十九日於文化產業基金

行政委員會委員 朱妙麗 

（是項刊登費用為 $920.00）

Fundo de Segurança Social, aos 12 de Novembro de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Ip Peng Kin.

(Custo desta publicação $ 989,00)

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 encontram afixadas, na sede do Fundo de 
Segurança Social, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 249-263, Edifício China Civil Plaza, 18.º andar, em Macau, 
e serão também divulgadas na intranet deste FSS, as listas 
provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, 
condicionados, documentais, para o preenchimento dos seguintes 
lugares do Fundo de Segurança Social, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 42, II Série, de 22 de Outubro de 2015:

Pessoal em regime de contrato administrativo de provimento:

Um lugar de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de intérprete-tradutor, área de tradução nas línguas 
chinesa e inglesa;

Onze lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico.

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

Fundo de Segurança Social, aos 18 de Novembro de 2015.

O Presidente do Conselho de Administração, Ip Peng Kin.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Anúncio

São avisados os candidatos ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área de fiscalização de apoio financeiro, em regime 
de contrato além do quadro do Fundo das Indústrias Cultu-
rais, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 41, II Série, de 14 de 
Outubro de 2015, de que a lista provisória se encontra afixada, 
para consulta, 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, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selec-
ção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos».

Fundo das Indústrias Culturais, aos 19 de Novembro de 
2015.

O Membro do Conselho de Administração, Chu Miu Lai.

                        (Custo desta publicação $ 920,00)
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地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件方式進行限制性普通晉級開考，有關開考只為地圖繪製

暨地籍局工作人員而設，以填補地圖繪製暨地籍局編制內人員

的第一職階首席特級行政技術助理員一缺。

此外，上述開考的通告已張貼於馬交石炮台馬路三十二至

三十六號澳門電力公司大樓六字樓地圖繪製暨地籍局行政暨財

政處，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈，而報考申請應自

本公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天

內遞交。

二零一五年十一月十二日於地圖繪製暨地籍局

代局長 雅永健

（是項刊登費用為 $1,126.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

為填補海事及水務局人員編制內高級技術員職程第一職階

首席顧問高級技術員兩缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考，有關開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/

行政處/人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自

緊接有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作

日起計十天內作出。

為填補海事及水務局人員編制內行政技術助理員職程第一

職階首席特級行政技術助理員三缺，現根據第14/2009號法律

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, apenas para os trabalhado-
res da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de assistente técnico administra-
tivo especialista principal, 1.º escalão, do quadro do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro.

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado na Divisão Administrativa e Financeira 
da DSCC, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício 
CEM, 6.º andar, e publicado nos websites da DSCC 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 publica-
ção do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 12 de 
Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, substituto, Vicente Luís Gracias.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

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, condi-
cionado aos trabalhadores destes Serviços, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o pre-
enchimento de dois lugares de técnico superior assessor prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior 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.

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 
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《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考，有關開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政

及財政廳 /行政處 /人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公

佈，報考應自緊接有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日

的第一個工作日起計十天內作出。

二零一五年十一月十七日於海事及水務局

局長 黄穗文

    （是項刊登費用為 $1,840.00）

為填補經由海事及水務局以行政任用合同任用的技術員職

程第一職階首席技術員一缺，經二零一五年十月十四日第四十一

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

式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，准

考人臨時名單正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政

處/人事科內，並於海事及水務局網頁內公佈。

 根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單

視為確定名單。

為填補經由海事及水務局以行政任用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，經二零一五年十

月十四日第四十一期《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普通晉級開考公告。現根據第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三

款的規定公佈，准考人臨時名單正張貼在萬里長城港務局大樓

行政及財政廳 /行政處 /人事科內，並於海事及水務局網頁內公

佈。

publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores destes Serviços, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o pre-
enchimento de três lugares de assistente técnico administrativo 
especialista principal, 1.º escalão, da carreira de assistente téc-
nico administrativo do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 17 de Novembro de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man. 

                        (Custo desta publicação $ 1 840,00)

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 Departa-
mento de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/ 
/Secção de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos 
Mouros, e publicada no website da DSAMA, a lista provisó-
ria do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido em regi-
me de contrato administrativo de provimento da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, cujo anúncio do 
aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 41, II Série, de 14 de Ou-
tubro de 2015.

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

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicada no website da DSAMA, a lista provisória dos can-
didatos ao concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de dois lugares de controlador de 
tráfego marítimo especialista, 1.º escalão, da carreira de con-
trolador de tráfego marítimo, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de As-
suntos Marítimos e de Água, cujo anúncio do aviso de abertu-
ra foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 41, II Série, de 14 de Outubro de 2015.
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 根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單

視為確定名單。

二零一五年十一月十七日於海事及水務局

局長 黃穗文

 （是項刊登費用為 $1,771.00）

為填補海事及水務局人員編制內海事人員職程第一職階首

席海事人員三缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》

及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

的規定，以考核及有限制方式進行普通晉級開考，有關開考通告

正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科內，

並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自緊接有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日起計二十天內

作出。

二零一五年十一月十七日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $950.00）

海事及水務局為填補編制外合同（根據第12/2015號法律第

二十四條第一款及第三十二條的規定，視為行政任用合同）第一

職階二等技術員（博物館教育活動範疇）一缺，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

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，臨時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。

二零一五年十一月十七日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $920.00）

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

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 17 de Novembro de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 771,00 )

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, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores destes Serviços, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
para o preenchimento de três lugares de pessoal marítimo prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de pessoal marítimo do quadro do 
pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, com vinte 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 17 de Novembro de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 950,00)

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, 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 Servi-
ços (www.marine.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ad-
mitidos 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 animação pedagógica do museu, em 
regime de contrato além do quadro (de acordo com os artigos 
24.º, n.º 1, e 32.º da Lei n.º 12/2015, considerado como contrato 
administrativo de provimento) 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 38, II Série, de 23 de Setembro de 2015. 

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 17 de Novembro de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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第004/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：澳門公共航道及港池航標保養服務。

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：$516,000.00（澳門幣伍拾壹萬陸仟元整），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. 參加條件：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。投標人在營業稅納稅人登

記或在商業登記中的業務範圍包括航標保養。不接納投標人以

合作經營合同形式參與本次招標。

10. 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：二零一五年十二月二十八日中午十二時正。

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。

11. 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：二零一五年十二月二十九日上午十時正。

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10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。

Concurso Público n.º 004/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: Serviço de Manutenção da Sinalização Marítima 
dos Canais de Navegação Público e Bacias de Macau.

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: $516 000,00 (quinhentas e dezasseis 
mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro ou ga-
rantia bancária. 

7. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do valor total da 
adjudicação, a prestar mediante depósito em dinheiro ou ga-
rantia bancária.

8. Valor base do concurso: não há.

9. Condições de admissão: os concorrentes devem ser so-
ciedades cuja administração principal seja em Macau ou em-
presário comercial, pessoa singular, residentes de Macau. O 
âmbito de actividade constante do registo de contribuinte de 
Contribuição Industrial ou do registo comercial dos concor-
rentes deve incluir manutenção de bóias de sinalização. Não é 
admitida a participação de consórcios no presente concurso. 

10. 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 28 de Dezembro de 2015, às 12,00 ho-
ras. 

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.

11. Local, dia e hora para acto público do concurso:

Local: no anfiteatro da DSAMA, situado na Calçada da 
Barra, Quartel dos Mouros, Região Administrativa Especial 
de Macau.

Data e hora: dia 29 de Dezembro 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 10 acima referido, ou na data 
e hora do acto público do concurso acima referido 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.
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12. 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。

13. 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：50分；

實施方案：35分；

公司規模與經驗：15分。

14. 招標文件之更新、修正及解釋等資料：由二零一五年

十一月二十五日至截標日止，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

（http://www.marine.gov.mo），以獲取涉及招標文件之更新、

修正及解釋等資料。

二零一五年十一月十七日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $3,530.00）

告 示

第1/2015號告示

海事及水務局局長根據第14/2013號行政法規《海事及水務

局的組織及運作》第六條第三款的規定，發佈本告示。

第一條

區域之劃定

劃定外港後備航道及漁人碼頭遊艇停泊區，位置如下：

（一）附圖所示的A區域為外港後備航道；

12. 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)

Encontra-se disponível o processo do concurso na página 
electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

13. 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: 50 pontos;

Programa de execução: 35 pontos;

Dimensão e experiência da empresa: 15 pontos.

14. Actualização, rectificação e esclarecimento do processo 
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 25 de Novembro de 2015 e até à data limite 
para a entrega das propostas, para obter informações sobre a 
actualização, rectificação e esclarecimento do processo do con-
curso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 17 de Novembro de 2015. 

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 3 530,00)

Edital

Edital n.º 1/2015

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 6.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 14/2013 — Organização e Funcionamen-
to da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
a Directora dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 
(adiante designada por DSAMA) manda:

Artigo 1.º

Definição das áreas

São definidos o canal de reserva do Porto Exterior e a zona 
de atracação para embarcações de recreio na Doca dos Pesca-
dores com as seguintes localizações: 

1) A zona A assinalada na planta em anexo é o canal de re-
serva do Porto Exterior;
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（二）附圖所示的B區域為漁人碼頭遊艇停泊區。

第二條

使用規則

一、外港後備航道僅供以下船舶使用：

（一）進入及離開漁人碼頭遊艇停泊區之機動遊艇；

（二）經海事及水務局批准進入及離開外港客運碼頭港池

的機動船舶或由機動船舶拖帶之船舶；

（三）經海事及水務局批准的其他船舶。

二、除海事及水務局另作批准者外，漁人碼頭遊艇停泊區僅

供靠泊在漁人碼頭遊艇靠泊設施之機動遊艇使用。

三、未經海事及水務局批准的船舶禁止駛進外港後備航道。

四、遊艇停泊在漁人碼頭遊艇停泊區時，禁止遊艇船體的任

何部份、遊艇的錨具及繩索佔用外港後備航道。

第三條

航行規則

一、船舶進入及離開外港後備航道航行前，必須以甚高頻頻

段第16號頻道（VHF）與澳門船舶交通管理中心聯絡，並遵守其

指示。

二、船舶在外港後備航道內的航速上限為8節。

三、禁止船舶在外港後備航道內追越。

四、外港後備航道實施單向航行，進入外港後備航道的船舶

優先於離開外港後備航道的船舶。

五、遊艇僅可經往內港航道及外港後備航道進入及離開漁

人碼頭遊艇停泊區，且不得進入外港客運碼頭港池。

六、有帆的機動船舶必須下帆及以機動形式在外港後備航

道航行。

2) A zona B assinalada na planta em anexo é a zona de atra-
cação para embarcações de recreio na Doca dos Pescadores.

Artigo 2.º

Regras de utilização

1. O canal de reserva do Porto Exterior destina-se exclusiva-
mente às seguintes embarcações: 

1) Embarcações de recreio (adiante designada por ER) a mo-
tor que entrem e saiam da zona de atracação para embarcações 
de recreio na Doca dos Pescadores;

2) Embarcações a motor ou embarcações rebocadas pelas 
embarcações a motor que sejam autorizadas pela DSAMA a 
entrar e sair da bacia do Terminal Marítimo de Passageiros do 
Porto Exterior;

3) Outras embarcações que sejam autorizadas pela DSAMA.

2. Salvo quando autorizados pela DSAMA, a zona de atra-
cação para embarcações de recreio na Doca dos Pescadores 
destina-se exclusivamente às ER a motor que se encontrem 
atracadas nas instalações de atracação para embarcações de 
recreio na Doca dos Pescadores.

3. É interdita a entrada de embarcações não autorizadas pela 
DSAMA no canal de reserva do Porto Exterior. 

4. Aquando da atracação de ER na zona de atracação para 
embarcações de recreio na Doca dos Pescadores, é proibida a 
ocupação do canal de reserva do Porto Exterior por qualquer 
parte do casco de ER, âncora e cabos de ER.

Artigo 3.º

Regras de navegação

1. Antes da entrada e saída de embarcações do canal de re-
serva do Porto Exterior, deve-se estabelecer comunicação em 
canal 16 VHF com o Centro de Gestão de Tráfego Marítimo 
de Macau e obedecer às suas instruções. 

2. No canal de reserva do Porto Exterior, a velocidade limite 
máxima de navegação é de 8 nós. 

3. Não são permitidas ultrapassagens no canal de reserva do 
Porto Exterior.

4. No canal de reserva do Porto Exterior, a navegação é em 
sentido único e as embarcações que entram no canal de reserva 
do Porto Exterior têm prioridade sobre as que saem do canal 
de reserva do Porto Exterior.

5. São só permitidas as entradas de ER na zona de atracação 
para embarcações de recreio na Doca dos Pescadores pelo 
canal de acesso ao Porto Interior e canal de reserva do Porto 
Exterior, não podendo as mesmas entrar na bacia do Terminal 
Marítimo de Passageiros do Porto Exterior.

6. As embarcações a motor com velas são obrigadas a arriar 
as velas e navegar em forma de motor no canal de reserva do 
Porto Exterior.
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Artigo 4.º 

Disposições de abrigo de tempestades

1. Quando esteja içado o sinal de tufão n.º 1 na Região 
Administrativa Especial de Macau (adiante designada por 
RAEM), as ER atracadas na zona de atracação de embarca-
ções de recreio na Doca dos Pescadores devem observar o se-
guinte:

1) Ter pessoal adequado permanecendo a bordo e estar à es-
cuta contínua no canal 16 VHF;

2) Assegurar que as ER ancoradas ou amarradas se encon-
tram em estado estável; 

3) Manter o funcionamento regular dos equipamentos de co-
municação de ER.

2. Quando esteja prestes a ser içado o sinal de tufão n.º 3 na 
RAEM, todas as ER são obrigadas a abandonar a zona de 
atracação para embarcações de recreio na Doca dos Pescado-
res, conforme instruções da DSAMA.

Artigo 5.º

Entrada em vigor

O presente edital entra em vigor no dia da sua publicação.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 19 de Novembro de 2015.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

第四條

避風規定

一、當澳門特別行政區懸掛一號風球時，在漁人碼頭遊艇停

泊區內停泊的遊艇須遵守以下規定：

（一）安排合適的人員在遊艇上留守，並保持甚高頻頻段第

16號頻道（VHF）連續不間斷守聽； 

（二）確保遊艇的錨泊或繫泊處於穩固狀態；

（三）維持遊艇通訊設備的正常運作。

二、當澳門特別行政區將會懸掛三號風球時，所有遊艇須按

海事及水務局的指示離開漁人碼頭遊艇停泊區。

第五條

生效

本告示自公佈之日起生效。

二零一五年十一月十九日於海事及水務局

局長 黃穗文
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附圖

（是項刊登費用為 $5,817.00）

(Custo desta publicação $ 5 817,00)

房 屋 局

名 單

按照刊登於二零一四年十二月二十六日第五十二期《澳門特

別行政區公報》第二組內之通告，房屋局通過考核方式進行普

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de três lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área da ad-
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ministração de habitação pública, da carreira de técnico em 
regime de contrato administrativo de provimento do Instituto 
de Habitação (IH), aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II 
Série, de 26 de Dezembro de 2014:

Candidatos aprovados: 

Lugar      Nome Pontuação
  final

  1.º Chiang Ka I ........................................................... 63,27

  2.º Cheong Weng Kin ................................................ 58,77

  3.º Hong Sio Fong ...................................................... 57,17

  4.º Lei Ian Nei ............................................................ 56,73

  5.º Leong Hang Fong ................................................. 53,67

  6.º Wong Son Ieng ...................................................... 53,67

  7.º Wong Wai Ieng ..................................................... 53,40

  8.º Lam Hoi Kei ......................................................... 52,77

  9.º Ip Nga Chi ............................................................. 52,53

10.º Leong Man Kit ..................................................... 52,50

11.º Wong Kuok Cheong ............................................. 52,50

12.º Lam Cheok Weng ................................................. 52,20

13.º Wong Min Min...................................................... 51,94

14.º Si Kim Wa .............................................................. 51,67

15.º Ho Cheok Lap ...................................................... 51,63

16.º Cheong Sio In ....................................................... 51,20

17.º Ho Sok Kuan ......................................................... 50,54

18.º Kuong Chi Wai ..................................................... 50,53

Observações:

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

Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 26 
candidatos.

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

Excluídos por terem obtido classificação de prova de conhe-
cimentos inferior a 50 valores: 35 candidatos;

Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores 
na classificação final: 4 candidatos.

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 16 de  Novembro de 2015).

通對外入職開考，以行政任用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，現公佈最後成績名單如

下：

合格應考人： 

名次   姓名 總成績

  1.º 鄭家宜 .................................................................. 63.27

  2.º 張永健 .................................................................. 58.77

  3.º 洪小芳 .................................................................. 57.17

  4.º 李甄妮 .................................................................. 56.73

  5.º 梁恆鋒 .................................................................. 53.67

  6.º 王純盈 .................................................................. 53.67

  7.º 黃慧英 .................................................................. 53.40

  8.º 林凱琪 .................................................................. 52.77

  9.º 葉雅芝 .................................................................. 52.53

10.º 梁敏傑 .................................................................. 52.50

11.º 黃國祥 .................................................................. 52.50

12.º 林卓穎 .................................................................. 52.20

13.º 王綿綿 .................................................................. 51.94

14.º 施劍華 .................................................................. 51.67

15.º 何卓立 .................................................................. 51.63

16.º 張小燕 .................................................................. 51.20

17.º 何淑軍 .................................................................. 50.54

18.º 鄺芷慧 .................................................................. 50.53

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試被淘汰之投考人：26名

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰之投考人：35名

——因最後成績低於50分被淘汰之投考人：4名

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本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。

（經二零一五年十一月十六日運輸工務司司長的批示確認）
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Instituto de Habitação, aos 9 de Novembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Ng Lan Heng, chefe da Divisão de Licenciamento.

Vogais efectivos: Chan Tak Kwong, técnico superior assessor 
principal; e

Vong, João Evangelista, técnico superior assessor principal.

(Custo desta publicação $ 2 923,00)

Anúncio

(80/2015)

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas.

2. Entidade que põe a obra a concurso: Instituto de Habita-
ção (IH).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Designação do concurso: prestação de serviços de admi-
nistração de edifícios para a Habitação Social da Taipa — Edi-
fício Iat Seng. 

5. Objectivo: concurso para a prestação de serviços de ad-
ministração de edifícios, nomeadamente serviços de limpeza, 
guarda, reparação e conservação das partes comuns e dos equi-
pamentos colectivos, prevendo-se que o prazo de serviços será 
de 1 de Abril de 2016 até o dia 31 de Março de 2018 (a data da 
entrada em vigor do contrato de administração do edifício será 
informada, por escrito, pelo Instituto de Habitação (IH), com 
a antecedência de 15 dias).

6. Requisitos gerais dos concorrentes: podem concorrer ao 
presente concurso as empresas que se encontrem registadas na 
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, que 
no âmbito das suas actividades prestem serviços de adminis-
tração de propriedades, total ou parcialmente, e que não sejam 
titulares da licença de segurança nem exerçam a actividade de 
segurança privada, nos termos da lei.

7. Obtenção do programa e processo do concurso: podem 
consultar e obter o respectivo programa e processo do con-
curso, na recepção do IH, sito na Travessa Norte do Pata-
ne, n.º 102, Ilha Verde, Macau, nas horas de expediente. A 
obtenção da fotocópia dos documentos acima referidos, é 
mediante o pagamento da importância de $ 200,00 (duzentas 
patacas), em numerário, para os custos das fotocópias ou 
podem proceder ao download gratuito na página electrónica 
do IH (http://www.ihm.gov.mo).

8. Visita ao local e esclarecimento por escrito: a visita ao lo-
cal será feita no dia 3 de Dezembro de 2015, às 10,30 horas. Os 
interessados devem chegar ao Centro Desportivo do Nordeste 
da Taipa (pavilhão desportivo do antigo campus da Univer-
sidade de Macau), sito na Avenida Padre Tomás Pereira de 
Taipa, à data e hora acima mencionadas, e serão guiados pelos 
trabalhadores do IH. Durante a visita não serão prestados 

二零一五年十一月九日於房屋局

典試委員會：

主席：准照處處長 伍蘭興

正選委員：首席顧問高級技術員 陳德光

  首席顧問高級技術員 黃振權 

（是項刊登費用為 $2,923.00）

公 告

  ﹝80/2015﹞

1. 判給實體：運輸工務司司長。

2. 招標實體：房屋局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 招標名稱：為氹仔社屋——日昇樓提供樓宇管理服務。

5. 標的：本招標旨在為氹仔社屋——日昇樓提供樓宇管理

服務，尤其清潔、看守、樓宇共同部分及集體設備的維修保養服

務，預計服務期由二零一六年四月一日至二零一八年三月三十一

日，為期兩年（樓宇管理合同的確實生效日期由房屋局提前十五

日以書面通知）。

6. 投標人之一般條件：在商業及動產登記局已登記及業務

範圍全部或部分為物業管理服務，且依法沒有領有保安牌照並

從事私人保安業務的公司均可參與本招標。

7. 索取招標方案及卷宗：於辦公時間內到澳門青洲沙梨頭

北巷102號房屋局接待處查閱及索取有關招標案卷，如欲索取上

述文件之影印本，需以現金方式繳付印製成本費用$200.00（澳

門幣貳佰元整）或透過房屋局網頁（http://www.ihm.gov.mo）內

免費下載。

8. 現場考察及書面解釋：現場考察於二零一五年十二月三日

上午十時三十分進行，有意投標人應於上述時間到達氹仔徐日

昇寅公馬路氹仔東北體育中心門口（原澳門大學舊址體育館）集

合，並由房屋局人員帶領考察，考察期間不設現場提問。有意投
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esclarecimentos. Caso os interessados tenham dúvidas sobre 
o conteúdo do presente concurso, devem apresentá-las, por 
escrito, à entidade que põe a obra a concurso, antes do dia 7 de 
Dezembro de 2015. Os interessados devem dirigir-se à recep-
ção do IH ou através do telefone n.º 2859 4875, nas horas de ex-
pediente, antes do dia 2 de Dezembro de 2015, para proceder à 
marcação prévia da visita ao local.

9. Caução provisória: o valor da caução provisória é de 
$ 102 000,00 (cento e duas mil patacas). A caução provisória 
pode ser prestada por garantia bancária legal ou por depósito 
em numerário através da conta em nome do IH, na sucursal do 
Banco da China em Macau.

10. Local, data e hora para entrega das propostas: as pro-
postas devem ser entregues a partir da data da publicação do 
presente anúncio até às 17,00 horas do dia 6 de Janeiro de 2016, 
no IH, sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, 
Macau, nas horas de expediente.

11. Local, data e hora do acto público do concurso: IH, sito 
na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau, às 
10,00 horas do dia 7 de Janeiro de 2016.

12. Critérios de adjudicação:

— Preço: 50%;

— Experiência (incluindo a experiência na gestão global e 
manutenção dos sistemas do edifício, na execução dos traba-
lhos necessários para este efeito e na prestação dos serviços 
do concurso, bem como a estrutura e dimensão da empresa e a 
sua capacidade de gestão profissional): 10%;

— Plano de serviços de administração (incluindo os planos 
para o controlo de entrada e saída do edifício, a fiscalização e 
segurança, a limpeza, a manutenção dos sistemas e os recursos 
humanos e equipamentos para a prestação de serviços, bem 
como os planos de elevação da qualidade de todos estes servi-
ços): 40%.

13. Outros assuntos: os pormenores e assuntos a observar so-
bre o presente concurso constam do processo do concurso, e as 
informações posteriores sobre o concurso serão publicadas na 
página electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).                                                                                     

Instituto de Habitação, aos 19 de Novembro de 2015.

O Presidente do Instituto, Ieong Kam Wa.

(Custo desta publicação $ 3 501,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico dos 

標人對是次招標內容有任何疑問，應在二零一五年十二月七日前

以書面形式向招標實體提出。有意投標人須於二零一五年十二月

二日前的辦公時間內親臨房屋局接待處或致電28594875進行預

約出席現場考察之登記。

9. 臨時擔保：金額為$102,000.00（澳門幣拾萬零貳仟元

整），以法定銀行擔保之提交方式或以現金透過澳門中國銀行

存款至房屋局的帳戶中。

10. 交標地點、日期及時間：投標書以本公告公佈之日起於

辦公時間內遞交澳門青洲沙梨頭北巷102號房屋局，截標日期為

二零一六年一月六日下午五時正。

11. 開標日期、時間及地點：二零一六年一月七日上午十時正

在澳門青洲沙梨頭北巷102號房屋局舉行。

12. 判給標準：

——價格：50%

——經驗（包括其整體樓宇管理及系統保養等、執行對此目

的有需要之工作及服務以及在有關競投提供服務方面之經驗、

公司架構及規模，以及專業管理能力等）：10%

——管理服務計劃（包括樓宇之進出管制、監察和保安巡

邏、清潔、系統保養以及對提供服務之人力資源及設備等，以及

提升上述各項服務質素的計劃）：40%

13. 其他事項：有關是次招標之細節及注意事項等，詳列

於招標案卷內，而有關是次招標之最新訊息會於房屋局網頁

（http://www.ihm.gov.mo）內公佈。

二零一五年十一月十九日於房屋局

局長 楊錦華

（是項刊登費用為 $3,501.00）

建 設 發 展 辦 公 室

名 單

建設發展辦公室為填補編制外合同人員技術員職程第一職

階特級技術員一缺，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開
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trabalhadores contratados além do quadro do Gabinete para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas, cujo anúncio do aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 30 de Setembro de 
2015:

Candidato aprovado: valores

Ng Iek Cheng .......................................................................81,67

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 11 de Novembro de 2015).

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 6 
de Novembro de 2015.

O Júri:

Presidente: Irene Wong Martins, técnica superior assessora.

Vogais efectivos: Lao Kok Wai, técnico superior principal; e

Che I Man, técnico especialista da Direcção dos Serviços de 
Identificação.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de duas vagas 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico dos 
trabalhadores contratados além do quadro do Gabinete para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas, cujo anúncio do aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 30 de Setembro de 
2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Sio Oi Va ...................................................................... 81,67 a)

2.º Lok Nga Kei ................................................................ 81,67 a)

a) Igualdade de classificação: são aplicados os critérios de 
preferência estipulados no artigo 26.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011.

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 11 de Novembro de 2015).

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 6 
de Novembro de 2015.

考，其開考公告已刊登於二零一五年九月三十日第三十九期《澳

門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

吳憶貞 ............................................................................. 81.67

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經運輸工務司司長於二零一五年十一月十一日的批示確認）

二零一五年十一月六日於建設發展辦公室

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 Irene Wong Martins

正選委員：首席高級技術員 劉覺威

  特級技術員（身份證明局） 謝綺雯

（是項刊登費用為 $1,468.00）

建設發展辦公室為填補編制外合同人員技術員職程第一職

階首席技術員兩缺，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考，其開考公告已刊登於二零一五年九月三十日第三十九期《澳

門特別行政區公報》第二組內。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 蕭藹華 ................................................................... 81.67 a）

2.º 陸雅琪 ................................................................... 81.67 a）

a）得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條規定訂

出排名的優先次序。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴

願。

（經運輸工務司司長於二零一五年十一月十一日的批示確認）

二零一五年十一月六日於建設發展辦公室
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O Júri:

Presidente: Chong Siu In, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Lao Kok Wai, técnico superior principal; e

Kou Ka I Inês, intérprete-tradutora de 2.ª classe da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), encontra-se afixada no Edf. dos Correios, sito na 
Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em Macau, 
e publicada na página electrónica da DSPA, a lista provisória 
dos candidatos admitidos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de duas vagas 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico dos 
trabalhadores contratados além do quadro da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, cujo anúncio de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 44, II Série, de 4 de Novembro 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 Protecção Ambiental, aos 18 de 
Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

COMISSÃO DE SEGURANÇA DOS COMBUSTÍVEIS

Anúncio

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 

Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 17 
de Novembro de 2015, se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados, nos termos dos Regula-
mentos Administrativos n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos» e n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos» e nos termos definidos no Esta-

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 鍾少燕

正選委員：首席高級技術員 劉覺威

  二等翻譯員（澳門保安部隊事務局） 高家怡

（是項刊登費用為 $1,566.00）

環 境 保 護 局

公 告

環境保護局通過以審查文件方式，為編制外合同任用的人員

進行技術員職程第一職階一等技術員兩缺的限制性普通晉級開

考的公告已於二零一五年十一月四日第四十四期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款規定，准考人臨時名

單已張貼於澳門馬交石炮台馬路11號至11號D郵政大樓地下，並

於本局網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一五年十一月十八日於環境保護局

局長 韋海揚

（是項刊登費用為 $1,155.00）

燃 料 安 全 委 員 會

公 告

按照運輸工務司司長於二零一五年十一月十七日作出的批

示，以及根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》、第14/2009號法律《公務人員職程制度》及現行《澳門

公共行政工作人員通則》之規定，現通過審查文件、有限制的方
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tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau 
(ETAPM), vigente, para o preenchimento dos seguintes lugares 
da Comissão de Segurança dos Combustíveis:

Para o pessoal em regime de contrato além do quadro (con-
trato administrativo de provimento):

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

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

O aviso de abertura dos referidos concursos encontra-se 
afixado na Comissão de Segurança dos Combustíveis, sita na 
Avenida da Praia Grande n.os 730-804, Edif. China Plaza, 7.º  
andar, A, B e C, e o prazo para a apresentação de candidatu-
ras é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau. 

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 20 de Novem-
bro de 2015. 

O Presidente da Comissão, Kong Kam Seng.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DO SECTOR ENERGÉTICO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, para consulta, no 
placard de avisos do Gabinete para o Desenvolvimento do 
Sector Energético, sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.º 398, Edifício CNAC, 7.º andar, Macau, e publicada na 
página electrónica do GDSE, a lista provisória do candidato ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de um lugar de técnico superior assessor, 1.º 
escalão, dos trabalhadores contratados em regime de contrato 
além do quadro do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector 
Energético, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 42, II Série, de 21 de Outubro de 2015.

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

Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos 
16 de Novembro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

式，為燃料安全委員會進行普通晉級開考，以填補燃料安全委員

會下列空缺﹕

編制外合同（行政任用合同）人員﹕

1）高級技術員職程第一職階首席高級技術員壹缺；

2）技術員職程第一職階首席技術員壹缺。

上述之開考通告已張貼在南灣大馬路730-804號中華廣場

七樓A、B及C座燃料安全委員會。報考申請應自本公告於《澳門

特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一五年十一月二十日於燃料安全委員會

主席 鄺錦成

（是項刊登費用為 $1,566.00）

能 源 業 發 展 辦 公 室

公 告

能源業發展辦公室以審查文件方式，為編制外合同人員進行

第一職階顧問高級技術員一缺的限制性普通晉級開考公告已於

二零一五年十月二十一日《澳門特別行政區公報》第四十二期第

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

澳門宋玉生廣場398號中航大廈7樓的公告欄內，並於本辦公室

網頁內公佈。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一五年十一月十六日於能源業發展辦公室

主任 山禮度

（是項刊登費用為 $1,155.00）
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GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Anúncio

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada no quadro de anúncio do Ga-
binete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), sito na 
Rua do Dr. Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, 
n.os 1-3, 26.º andar, Macau, e publicada na página electrónica 
do GIT, a lista do candidato aprovado na prova de conheci-
mentos e admitido à entrevista profissional do concurso co-
mum, de acesso, de prestação de provas, condicionado, para o 
preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, provido em re-
gime de contrato administrativo de provimento do pessoal do 
GIT, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 30 de Se-
tembro de 2015.

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 19 de 
Novembro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontram afixadas no quadro de 
anúncio do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes 
(GIT), sito na Rua do Dr. Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso 
Internacional, n.os 1-3, 26.º andar, Macau, e publicadas na pá-
gina electrónica do GIT, as listas provisórias dos candidatos 
aos concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, 
para o preenchimento dos seguintes lugares, providos em re-
gime de contrato administrativo de provimento do pessoal do 
GIT, abertos por anúncio publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 4 de 
Novembro de 2015:

1. Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, do gru-
po de pessoal técnico superior;

2. Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, do grupo de 
pessoal técnico;

3. Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do grupo 
de pessoal técnico.

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

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 19 de 
Novembro de 2015.

O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

為填補運輸基建辦公室以行政任用合同人員翻譯員職程第

一職階一等翻譯員一缺，經於二零一五年九月三十日第三十九期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及考核方式進行

普通晉級開考的公告。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，知識考試

合格並獲准進入專業面試的准考人名單已張貼於澳門羅保博士

街1-3號國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室告示板，以及本辦網

頁以供查閱。

二零一五年十一月十九日於運輸基建辦公室

辦公室主任　何蔣祺

（是項刊登費用為 $950.00）

為填補運輸基建辦公室以行政任用合同任用人員空缺，經於

二零一五年十一月四日第四十四期《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《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第十八條第三款的規定，准考人臨時名單張貼於澳門羅保博士街

1-3號國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室告示板，以及本辦網頁

以供查閱：

一、高級技術員組別之第一職階首席高級技術員一缺；

二、技術員組別之第一職階首席技術員一缺；

三、技術員組別之第一職階一等技術員兩缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一五年十一月十九日於運輸基建辦公室

辦公室主任 何蔣祺

（是項刊登費用為 $1,194.00）



22856 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 47 期 —— 2015 年 11 月 25 日

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Faz-se saber que em relação ao «Concurso público para a 
concessão de licença especial para a exploração da indústria 
de transportes de passageiros em táxis», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 41, 
II Série, de 14 de Outubro de 2015, foram prestados esclare-
cimentos, nos termos do ponto n.º 4 do programa do concurso 
pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e juntos 
ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta nas horas de expediente na Divisão de Relações Públicas 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, sita na 
Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 19 
de Novembro de 2015.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 852,00)

交 通 事 務 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一五年十月十四日第四十一期

《澳門特別行政區公報》第二組的「經營的士客運業務特別准照

公開競投」，交通事務局已按照競投案卷競投方案第4條的規定

作出解答，並將其等附於競投案卷內。

上述的解答得透過於辦公時間內前往位於澳門馬交石炮台

馬路33號交通事務局六樓，交通事務局公共關係處查閱。

二零一五年十一月十九日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $852.00）
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