
4136 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2016 年 2 月 24 日

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públi-
cos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), se encontra afixado, no edifício 
dos Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), sito na 
Travessa do Paiva n.º 5, e carregado nos sítios da internet dos 
SASG (http://www.sasg.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), o 
aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado aos agentes dos SASG, para o 
preenchimento, por provimento em contrato administrativo 
de provimento, de um lugar de assistente técnico adminis-
trativo especialista, 1.º escalão, da carreira de assistente 
técnico adminis trativo, área de apoio técnico-administrativo, 
dos SASG, com dez dias de prazo para a apresentação de candi-
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 17 de Fevereiro de 
2016.

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria, sita na 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os  336-342, Centro Co-
mercial Cheng Feng, 20.º andar, a lista provisória dos candida-
tos ao concurso comum, de acesso, condicionado, documental, 
para o preenchimento de um lugar de técnico superior assessor 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do quadro 
do pessoal do Comissariado da Auditoria, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2016.

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

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 18 de Fevereiro 
de 2016. 

A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

(Custo desta publicação $ 920,00)

政 府 總 部 輔 助 部 門

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，現公佈，

政府總部輔助部門為填補以行政任用合同任用的行政技術助理

員職程第一職階特級行政技術助理員（行政技術輔助範疇）壹

缺，以審查文件及有限制方式，為政府總部輔助部門服務人員舉

行普通晉級開考，開考通告張貼於擺華巷五號政府總部輔助部

門大樓，並上載到政府總部輔助部門網頁（http://www.sasg.gov.

mo）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo）。報考期限為

十天，自本公告刊登《澳門特別行政區公報》之日緊接的首個工

作日起計算。

二零一六年二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 $1,087.00）

審 計 署

公 告

為填補本署人員編制高級技術員職程第一職階首席顧問高

級技術員一缺，經二零一六年二月三日第五期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考

公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼

於宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中心”二十樓審計署行政財

政處告示板，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年二月十八日於審計長辦公室

辦公室主任 何慧卿                     

（是項刊登費用為 $920.00）

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

名 單

按照刊登於二零一五年十二月九日第四十九期第二組《澳門

特別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行的

普通晉級開考，以填補本部門文職人員行政任用合同行政技術

助理員職程第一職階特級行政技術助理員一缺，合格投考人的

最後成績如下：

合格投考人： 分

程金鳳 ............................................................................. 83.61

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可在

本名單公布日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年二月三日的批示確認）

二零一六年一月二十二日於海關

典試委員會：

主席：關務督察 莫惠玲

委員：副關務督察 張玉冰

   顧問高級技術員（澳門保安部隊事務局） 陳務芹

按照刊登於二零一五年十二月九日第四十九期第二組《澳門

特別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行的

普通晉級開考，以填補本部門文職人員行政任用合同技術輔導

員職程第一職階特級技術輔導員一缺，合格投考人的最後成績

如下：

合格投考人： 分

李錦屏 ............................................................................. 83.33

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可在

本名單公布日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年二月三日的批示確認）

二零一六年一月二十六日於海關

典試委員會：

主席：關務督察 梁麗華

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Listas

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão, provido em regime de contrato administrativo de pro-
vimento, da carreira de assistente técnico administrativo do 
quadro do pessoal civil dos Serviços de Alfândega de Macau, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 9 de De-
zembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Cheng Kam Fong ................................................................ 83,61

Ao abrigo 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 a partir da data da sua 
publicação, para a entidade que autorizou a abertura do con-
curso.

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

Segurança, de 3 de Fevereiro de 2016).

Serviços de Alfândega, aos 22 de Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Mok Wai Leng, inspectora alfandegária.

Vogais: Cheong Ioc Peng, subinspectora alfandegária; e                        

Chan Mou Kan, técnico superior assessor da Direcção dos 
Serviços das Foças de Segurança de Macau.

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, provi-
do em regime de contrato administrativo de provimento, do 
quadro do pessoal civil dos Serviços de Alfândega de Macau, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 9 de De-
zembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lei Kam Peng ..................................................................... 83,33

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

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

Segurança, de 3 de Fevereiro de 2016).

Serviços de Alfândega, aos 26 de Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Leong Lai Wa, inspectora alfandegária.
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委員：副關務督察 雷瑞逢

   二等技術員（海事及水務局） 吳慧敏

（是項刊登費用為 $2,388.00）

公 告

為填補澳門特別行政區海關文職人員編制翻譯員職程第一

職階二等翻譯員（中葡傳譯及翻譯範疇）一缺，經於二零一六年

一月十三日第二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方

式進行普通對外入職開考的通告，現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，

臨時名單已張貼在澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關大樓

或可瀏覽網頁http://www.customs.gov.mo查閱。

二零一六年二月十六日於海關

副關長 冼桓球

（是項刊登費用為 $920.00）

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

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高級技術員職程第一職階顧

問高級技術員一缺。

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。

二零一六年二月十八日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $1,018.00）

Vogais: Loi Soi Fong, subinspectora alfandegária; e

Ng Wai Man, técnica de 2.ª classe da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 2 388,00)

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada, no Edifício dos Ser-
viços de Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca 
D. Carlos I, SW, Barra, Macau, a lista provisória dos candi-
datos admitidos ao concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de intérprete-tradutor, área de interpretação e tradução nas 
línguas chinesa e portuguesa, do quadro do pessoal civil dos 
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de 
Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 
de Janeiro de 2016, nos termos do artigo 18.º, n.º 3, do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos). Podem também consultar a lista em causa através do 
website destes Serviços http://www.customs.gov.mo.

Serviços de Alfândega, aos 16 de Fevereiro de 2016.

O Subdirector-geral, Sin Wun Kao.

(Custo desta publicação $ 920,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior dos trabalhadores contratados por contrato 
administrativo de provimento do Gabinete do Procurador, 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».

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado no Departamento de Gestão Pessoal e 
Financeira do Gabinete do Procurador, sito na Alameda Dr. 
Carlos D’Assumpção, NAPE, Edifício Hot Line, 16.º andar, e 
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 publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Gabinete do Procurador, aos 18 de Fevereiro de 2016.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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通 告

為主任書記員的任用而設的培訓課程入學試開考通告

按照檢察長於二零一六年二月十五日的批示，並根據經第

14/2009號法律修改之第7/2004號法律、第30/2004號行政法規、

第23/2011號行政法規以及現行《澳門公共行政工作人員通則》

的規定，現公佈以有限制開考方式，錄取32名檢察院司法文員參

加為主任書記員的任用而設的培訓課程，以填補主任書記員十五

缺。

1. 期限

開考報名表應自本通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日

緊接的第一個工作日起計十日內遞交。 

2. 報考條件

2.1 報考人

凡符合根據經第14/2009號法律修改之第7/2004號法律核准

的《司法輔助人員通則》第十條第四款的檢察院司法文員，均可

報考。

2.2 應遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本；

b）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；

c）詳盡履歷（包括學歷、工作經驗、職業補充培訓、語言能

力等）。

如文件已存檔於有關的個人檔案，投考人得豁免遞交上述

a）及b）項所指的文件，但須於報考時明確聲明。

3. 報考方式及地點

報考人須填寫第23/2011號行政法規第十一條所指之報名

表，並於指定期限及辦公時間內遞交到檢察長辦公室。

4. 職務內容

主任書記員主要從事經第14/2009號法律修改之第7/2004號

法律第七條所指的工作。

Avisos

Concurso para admissão ao curso de formação para acesso à 

categoria de escrivão de direito

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Procurador, de 15 de Fevereiro de 2016, se acha aberto 
o concurso de acesso, condicionado, para a selecção de trinta e 
dois oficiais de justiça do Ministério Público para admissão ao 
curso de formação para acesso à categoria de escrivão de direi-
to, para o preenchimento de quinze vagas de escrivão de direito, 
nos termos da Lei n.º 7/2004, alterada pela Lei n.º 14/2009, do 
Regulamento Administrativo n.º 30/2004, do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 e ainda nos termos definidos pelo Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau: 

1. Prazo

O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

2. Condições de candidatura

2.1 Candidatos:

Podem candidatar-se os oficiais de justiça do Ministério Pú-
blico que reúnam as condições estipuladas no n.º 4 do artigo 
10.º da Lei n.º 7/2004, alterada pela Lei n.º 14/2009, que aprova 
o Estatuto dos Funcionários de Justiça.

2.2 Documentação a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

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

c) Nota curricular detalhada (incluindo habilitações acadé-
micas, experiências profissionais, formações profissionais com-
plementares, capacidades linguísticas, etc.).

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas a) e b) acima mencionadas, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto 
na apresentação da candidatura.

3. Forma de admissão e local

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
do impresso, a que se refere o artigo 11.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011, devendo o mesmo ser entregue, até ao 
termo do prazo fixado e durante o horário de expediente, ao 
Gabinete do Procurador.

4. Conteúdo funcional

Compete ao escrivão de direito, nomeadamente, assegurar 
os trabalhos previstos no artigo 7.º da Lei n.º 7/2004, alterada 
pela Lei n.º 14/2009.
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5. 薪俸

主任書記員之薪俸點為經第14/2009號法律修改之第7/2004

號法律附件之薪俸表之表二“主管官職”所載的735點。

6. 甄選方式

主任書記員職程內的任用，須通過專設的培訓課程，其大綱

載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》內。

6.1 培訓課程的甄選

甄選參加培訓課程係透過知識筆試為之，成績將採取0至20

分的評分制，得分低於10分的應考人即被淘汰，且不能參加有關

培訓課程。

6.1.1 知識考試範圍將包括以下內容：

（1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》及其附件；

（2）經第265/2004號行政長官批示重新公佈的第9/1999號

法律《司法組織綱要法》；

（3）經第38/2011號行政法規修改之第13/1999號行政法

規——《檢察長辦公室組織與運作》；

（4）經第14/2009號法律修改之第7/2004號法律——《司法

輔助人員通則》；

（5）第30/2004號行政法規——《司法輔助人員的聘任、甄

選及培訓》；

（6）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》；

（7）第35/2004號行政法規——初級法院法庭的設立及轉

換；

（8）第32/2009號行政法規——初級法院增設一刑事法庭；

（9）第60/2009號行政命令——訂定初級法院第四刑事法

庭開始運作的日期；

（10）經第7/2008號法律修改之第9/2003號法律——《勞動

訴訟法典》；

（11）經十二月十三日第110/99/M號法令核准的《行政訴訟

法典》；

（12）經十月二十五日第63/99/M號法令核准的《法院訴訟

費用制度》；

（13）經十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法

典》；

5. Vencimento

O escrivão de direito, vence pelo índice 735 da tabela indi-
ciária de vencimentos, cargos de chefia, constante do mapa 2, 
anexo à Lei n.º 7/2004, alterada pela Lei n.º 14/2009.

6. Método de selecção

O acesso à categoria de escrivão de direito depende de apro-
veitamento em curso de formação, cujo programa consta do 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 37, II Série, de 16 de Setembro de 2015:

6.1 Selecção para o curso de formação

A selecção para admissão ao curso de formação é efectuada 
mediante prova de conhecimentos que revestirá a forma de 
prova escrita. A classificação adopta a escala de 0 a 20 valores, 
sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação in-
ferior a 10 valores o que implica que não podem frequentar o 
respectivo curso de formação.

6.1.1 O programa da prova de conhecimentos abrangerá as 
seguintes matérias:

(1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China e os respectivos anexos;

(2) Lei n.º 9/1999 (Lei de Bases da Organização Judiciária), 
conforme republicação integral publicada no Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 265/2004;

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

(4) Lei n.º 7/2004, alterada pela Lei n.º 14/2009 — Estatuto 
dos Funcionários de Justiça; 

(5) Regulamento Administrativo n.º 30/2004 — Recruta-
mento, Selecção e Formação dos Funcionários de Justiça;

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

(7) Regulamento Administrativo n.º 35/2004 — Criação e 
Conversão de Juízos no Tribunal Judicial de Base;

(8) Regulamento Administrativo n.º 32/2009 — Criação de 
um Juízo Criminal no Tribunal Judicial de Base;

(9) Ordem Executiva n.º 60/2009 — Determina a data do 
efectivo funcionamento do 4.º Juízo Criminal do Tribunal Judi-
cial de Base;

(10) Lei n.º 9/2003, alterada pela Lei n.º 7/2008 — Código de 
Processo do Trabalho;

(11) Código do Procedimento Administrativo Contencioso, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro;

(12) Regime das Custas nos Tribunais, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 63/99/M, de 25 de Outubro;

(13) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;
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（14）經第9/2004號法律及第9/1999號法律修改，十月八日

第55/99/M號法令核准的《民事訴訟法典》；

（15）經八月三日第39/99/M號法令核准的《民法典》；

（16）經二月二十三日第6/98/M號法令修改之十一月二十八

日第52/97/M號法令——法院及檢察院辦事處組織架構；

（17）經第9/2013號法律、第17/2009號法律、第2/2009號法

律、第6/2008號法律、第3/2006號法律、第9/1999號法律及十月

二十五日第63/99/M號法令修改，九月二日第48/96/M號法令核

准的《刑事訴訟法典》；

（18）經第11/2009號法律、第6/2008號法律、第3/2006號法

律及第6/2001號法律修改，十一月十四日第58/95/M號法令核准

的《刑法典》；

（19）經第10 / 2 015號法律及第2 / 2 015號法律修改之第

7/2008號法律——《勞動關係法》；

（20）第2/2007號法律——《違法青少年教育監管制度》；

（21）經第2/2007號法律部份廢止及第9/1999號法律修改之

十月二十五日第65/99/M號法令——未成年人司法管轄範圍內之

社會保護制度；

（22）經第15/2012號法律、第18/2001號法律、第8/2001號

法律、第4/2011號法律、第15/2000號行政法規、第4/2009號法

律、十二月二十一日第8/98/M號法律及八月四日第9/97/M號法律

修訂，六月二十七日第17/88/M號法律核准的《印花稅章程》；

（23）第10/1999號法律——《司法官通則》第10章至第12

章；

（24）經第4/20 0 0號法律及第9/1999號法律修改之十月

二十五日第62/99/M號法令核准的《公證法典》第二編第六章至

第八章；

（25）第3/2007號法律——《道路交通法》；

（26）第39/2001號行政長官公告——《關於內地與澳門特

別行政區法院就民商事案件相互委托送達司法文書和調取證據

的安排》；

（27）撰寫與職務相關的建議書及個案分析。

6.1.2 報考人在知識考試期間可攜帶上述法例作參考，但不

得使用其他參考書籍或資料。

6.1.3 筆試地點、日期及時間將載於確定名單通告內。

(14) Código de Processo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 55/99/M, de 8 de Outubro, com a nova redacção dada pelas 
Leis n.º 9/2004 e n.º 9/1999;

(15) Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/99/M, 
de 3 de Agosto;

(16) Decreto-Lei n.º 52/97/M, de 28 de Novembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 6/98/M, de 23 de Fevereiro — Orgânica 
das Secretarias dos Tribunais e do Ministério Público;

(17) Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 48/96/M, de 2 de Setembro, com a nova redacção 
dada pelas Leis n.º 9/2013, n.º 17/2009, n.º 2/2009, n.º 6/2008, 
n.º 3/2006, n.º 9/1999 e pelo Decreto-Lei n.º 63/99/M, de 25 de 
Outubro;

(18) Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 58/95/M, de 14 
de Novembro, com a nova redacção dada pelas Leis n.º 11/2009, 
n.º 6/2008, n.º 3/2006 e n.º 6/2001;

(19) Lei n.º 7/2008 , alterada pelas Leis n.º 10/2015 e n.º 2/2015 
— Lei das relações de trabalho;

(20) Lei n.º 2/2007 — Regime Tutelar Educativo dos Jovens 
Infractores;

(21) Decreto-Lei n.º 65/99/M, de 25 de Outubro, revogado 
parcialmente pela Lei n.º 2/2007 e alterado pela Lei n.º 9/1999 
— Regime Educativo e de Protecção Social de Jurisdição de 
Menores;

(22) Regulamento do Imposto de Selo, aprovado pela Lei 
n.º 17/88/M, de 27 de Junho, alterado pelas Lei n.º 15/2012, Lei 
n.º 18/2001, Lei n.º 8/2001, Lei n.º 4/2011, Regulamento Admi-
nistrativo n.º 15/2000, Lei n.º 4/2009, Lei n.º 8/98/M, de 21 de 
Dezembro, e Lei n.º 9/97/M, de 4 de Agosto;

(23) Lei n.º 10/1999 — Estatuto dos Magistrados (Capítulo X 
— Capítulo XII);

(24) Código do Notariado (Capítulo VI — Capítulo VIII do 
Título II), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 62/99/M, de 25 de 
Outubro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 4/2000 
e n.º 9/1999;

(25) Lei n.º 3/2007 — Lei do Trânsito Rodoviário;

(26) Aviso do Chefe do Executivo n.º 39/2001 — Acordo 
sobre os pedidos mútuos de citação ou notificação de actos 
judiciais e de produção de provas em matéria civil e comercial 
entre os tribunais do Interior da China e os da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau;

(27) Elaboração de propostas relativas às suas funções e aná-
lise de casos.

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

6.1.3 O local, data e horário para a realização da prova escri-
ta constarão do aviso da lista definitiva.



4142 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2016 年 2 月 24 日

6.2 參加培訓課程的排位

6.2.1 通過入學試的應考人，按得分由高至低排列名次。

6.2.2 如得分相同，則進行履歷審查以確定名次；審查履歷

時，將考慮以下因素：

a）學歷；

b）於原職級、職程及公職的年資；

c）工作評核的得分；

d）補充職業培訓。

7. 完成培訓課程後學員之排位

學員按照培訓課程之得分由高至低排列名次；如得分相同，

則依次考慮下列條件以確定排名先後：

a）工作評核的得分較高；

b）於原職級的年資較長；

c）於原職程的年資較長；

d）於公職的年資較長；

e）學歷較高；

f）期終試中文及葡文的語言知識成績較佳。

8. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於檢察長辦公室，

並上載到檢察院網頁。

9. 適用法例

本開考由現行的《澳門公共行政工作人員通則》、《司法輔

助人員通則》、《司法輔助人員的聘任、甄選及培訓》和《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》等法律規範。

10. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：檢察官 陳美芬

正選委員：檢察官 郭健雄

     副主任 胡潔如

候補委員：顧問 萬曉宇

     廳長 李凱旋

6.2 Ordem de selecção dos candidatos para frequentarem o 
curso de formação:

6.2.1 Será estabelecida uma ordem dos candidatos aprovados 
no concurso de admissão conforme a classificação obtida, par-
tindo do valor mais alto para o mais baixo;

6.2.2 Em caso de igualdade de classificação, será efectuada a 
análise curricular para o estabelecimento da ordem classificati-
va, na qual serão considerados os seguintes factores:

a) Habilitações académicas;

b) Antiguidade na categoria, carreira e na função pública;

c) Classificação de serviço;

d) Formação profissional complementar.

7. Ordem dos formandos após a conclusão do curso de for-
mação

Será estabelecida uma ordem dos formandos conforme a 
classificação obtida no curso de formação, partindo do valor 
mais alto para o mais baixo. Em caso de igualdade de classifi-
cação serão consideradas sucessivamente as seguintes condi-
ções para o estabelecimento da ordem classificativa:

a) Melhor classificação de serviço;

b) Maior antiguidade na categoria;

c) Maior antiguidade na carreira; 

d) Maior antiguidade na função pública;

e) Melhores habilitações académicas;

f) Melhores resultados nas provas de línguas chinesa e por-
tuguesa nos exames finais.

8. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Gabinete do Procurador, e disponibilizadas no website do 
Ministério Público.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do 
ETAPM, do Estatuto dos Funcionários de Justiça e pelas nor-
mas referentes ao Recrutamento, Selecção e Formação dos Fun-
cionários de Justiça, e ao Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos.

10. Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chan da Costa Roque Mei Fan, delegada do Pro-
curador.

Vogais efectivos: Kuok Kin Hong, delegado do Procurador; e

Wu Kit I, chefe-adjunta do Gabinete.

Vogais suplentes: Man Hio U, assessora do Gabinete; e

Lee Hoi Sun, chefe de departamento.
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二零一六年二月十五日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $8,834.00）

第2/2016號檢察長批示

檢察長行使經第38/2011號行政法規修改的第13/1999號行

政法規（《檢察長辦公室組織與運作》）第一條第四項規定的職

權，作出本批示：

一、將在檢察長辦公室運作的以下職權授予辦公室主任譚

炳棠：

（一）簽署任用書；

（二）授予職權及接受宣誓；

（三）批准合理缺勤及特別假期，以及就因個人理由或工作

需要而請求批准年假及累積年假作出決定；

（四）批准臨時委任、續任，以及將臨時委任或定期委任轉

為確定委任；

（五）以澳門特別行政區檢察長辦公室的名義簽署所有行政

任用合同及個人勞動合同；

（六）批准行政任用合同及個人勞動合同的續期，但以不涉

及有關報酬條件的更改為限；

（七）批准以編制內人員、行政任用合同及個人勞動合同聘

任的人員在職級內的職階變更；

（八）依法批准免職及解除行政任用合同及個人勞動合同；

（九）按照法律規定，批准向有關人員發放經十二月二十一

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》及第

2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》或合同規

定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公務人員公

積金制度》所規定的供款時間獎金；

（十）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（十一）簽署計算、結算人員服務時間和結算終止職務補償

的文件；

Gabinete do Procurador, aos 15 de Fevereiro de 2016.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 8 834,00)

Despacho do Procurador n.º 2/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 1.º, alínea 4), do 
Regulamento Administrativo n.º 13/1999 (Organização e Fun-
cionamento do Gabinete do Procurador), alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 38/2011, o Procurador manda:

1. É delegada no chefe do Gabinete do Procurador, Tam 
Peng Tong, a competência para a prática dos seguintes actos no 
âmbito do funcionamento do Gabinete:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

3) Conceder falta justificada e licença especial e decidir so-
bre pedidos de autorização e de acumulação de férias, por mo-
tivos pessoais ou por conveniência de serviço;

4) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-
verter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 
definitivas;

5) Outorgar, em nome do Gabinete do Procurador da Região 
Administrativa Especial de Macau, em contratos administrati-
vos de provimento e contratos individuais de trabalho;

6) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 
provimento e dos contratos individuais de trabalho desde que 
não implique alteração das condições remuneratórias;

7) Autorizar a mudança de escalão nas categorias do pessoal 
do quadro, do pessoal contratado na modalidade de contrato 
administrativo de provimento ou de contrato individual de tra-
balho;

8) Conceder a exoneração e rescisão de contratos adminis-
trativos de provimento e contratos individuais de trabalho ao 
abrigo da lei;

9) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 
outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime 
do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de 
família) ou nos contratos e a atribuição do prémio de tempo de 
contribuição previsto no Regime de Previdência dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, 
ao respectivo pessoal, nos termos legais;

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

11) Assinar os diplomas de contagem e liquidação do tempo 
de serviço prestado pelo pessoal, e liquidação da compensação 
de cessação de funções;
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（十二）批准工作人員及其家屬前往衛生局範圍內運作的健

康檢查委員會作檢查；

（十三）決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹，但以收

取三日津貼為限；

（十四）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、

研討會、座談會、講座及其他同類活動，以及批准有關人員在

上項所指條件下參加在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活

動；

（十五）批准輪值工作或超時工作，但不能超出法定的限

度；

（十六）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；

（十七）批准作出由載於澳門特別行政區預算及行政當局投

資與發展開支計劃預算的開支表章節中的撥款承擔的、用於進

行工程及取得財貨和勞務的開支，但以澳門幣三十萬元為限；如

屬免除諮詢或豁免訂立書面合同者，有關金額上限減半；

（十八）除上項所指開支外，批准人員固定的薪酬和津貼以

及辦公室運作所必需的每月固定開支，例如設施及動產的租賃

開支、水電費、清潔及保安服務費、公共地方開支或其他同類開

支；

（十九）許可支付已獲有權限實體批核的開支；

（二十）以澳門特別行政區檢察長辦公室的名義簽署應由辦

公室訂立的合同的公文書；

（二十一）批准提供與辦公室存檔文件有關的資訊、查閱該

等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（二十二）在向澳門特別行政區各實體及澳門特別行政區以

外的實體簽署屬辦公室職責範圍的文書；

（二十三）批准金額不超過澳門幣二萬元的交際費；

（二十四）批准將屬於檢察長辦公室的、被視為對部門運作

已無用處的動產報廢；

（二十五）批准退回不當的扣除或任何不當徵收的款項；

（二十六）當適用法例有所規定時，批准退還保證金及以銀

行擔保代替存款或以現金提交的保證金。

12) Autorizar a apresentação de trabalhadores e seus fami-
liares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Servi-
ços de Saúde;

13) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo diárias, até ao limite de 
três dias;

14) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau ou, quando realizados no exterior, nas condições 
referidas na alínea anterior;

15) Autorizar a prestação de serviço em regime de turnos ou 
de horas extraordinárias, até ao limite legalmente previsto;

16) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

17) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do Orçamento da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau e do orçamento do PIDDA, 
até ao montante de $ 300 000,00 (trezentas mil patacas), sendo 
este valor reduzido a metade quando tenha sido dispensada a 
consulta ou a celebração de contrato escrito;

18) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea 
anterior, as despesas decorrentes do pagamento de retribui-
ções e subsídios fixos do pessoal e de encargos mensais certos, 
necessários ao funcionamento do Gabinete, como sejam os de 
arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, paga-
mento de electricidade e água, serviços de limpeza, despesas 
de condomínio ou outras da mesma natureza;

19) Autorizar o pagamento das despesas homologadas por 
entidades competentes;

20) Outorgar, em nome do Gabinete do Procurador da Re-
gião Administrativa Especial de Macau, em todos os instru-
mentos públicos relativos a contratos que devam ser lavrados 
no Gabinete;

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

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

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

24) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos 
ao Gabinete do Procurador, que forem julgados incapazes para 
o serviço;

25) Autorizar a restituição de descontos indevidamente reti-
dos ou de quaisquer outras importâncias indevidamente cobra-
das;

26) Autorizar a restituição de cauções e a substituição por 
garantia bancária, dos depósitos ou da prestação de caução em 
dinheiro, quando previstas na legislação aplicável.
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二、對行使現轉授的職權而作出的行為，得提起必要訴願。

三、獲授權人可將有利於部門良好運作的權限轉授予領導

及主管人員。

四、廢止第2/2015號檢察長批示。

五、本批示自公佈日起生效。

二零一六年二月十八日於檢察長辦公室

檢察長 葉迅生

（是項刊登費用為 $4,695.00）

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

名 單

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，經刊登於二

零一五年十一月二十五日第四十七期《澳門特別行政區公報》第

二組的公告，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的公

告，現公佈投考人的評核成績如下：

合格投考人： 分

1.º 何慶林 ........................................................................ 83.06

2.º 鍾雪儀 ........................................................................ 82.67

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政長官於二零一六年一月二十八日的批示確認）

二零一六年一月十五日於個人資料保護辦公室

典試委員會：

主席：個人資料保護辦公室高級技術員 陳嘉宜

委員：個人資料保護辦公室高級技術員 李敏濤

   民政總署高級技術員 高耀根 

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，經刊登於二零一五年

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

3. O delegado pode subdelegar no pessoal de direcção e 
chefia as competências que julgue adequadas ao bom funciona-
mento do serviço.

4. Revoga o Despacho do Procurador n.º 2/2015.

5. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

Gabinete do Procurador, aos 18 de Fevereiro de 2016.

O Procurador, Ip Son Sang.

(Custo desta publicação $ 4 695,00)

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lu-
gares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área jurídica, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do Gabinete para a Protecção de Dados 
Pessoais, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 47, II Série, de 25 de Novembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ho Heng Lam ................................................................83,06

2.º Chong Sut I .....................................................................82,67

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

28 de Janeiro de 2016).

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 15 de 
Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Chan Ka I, técnica superior do Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais. 

Vogais: Lei Man Tou, técnica superior do Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais; e

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

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, área 



4146 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2016 年 2 月 24 日

十一月二十五日第四十七期《澳門特別行政區公報》第二組的公

告，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的公告，現公佈

投考人的評核成績如下：

合格投考人： 分

歐陽婉華 ......................................................................... 81.61

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政長官於二零一六年二月三日的批示確認）

二零一六年一月二十七日於個人資料保護辦公室

典試委員會：

主席：個人資料保護辦公室高級技術員 陳嘉宜

委員：個人資料保護辦公室高級技術員 李敏濤

   燃料安全委員會技術員 司徒炳基

（是項刊登費用為 $2,653.00）

公 告

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。

二零一六年二月十五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 $1,087.00）

jurídica, em regime de contrato administrativo de provimento 
do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 25 
de Novembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Ao Ieong Un Wa ................................................................. 81,61

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

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 3 

de Fevereiro de 2016).

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 27 de Ja-
neiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Chan Ka I, técnica superior do Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais. 

Vogais: Lei Man Tou, técnica superior do Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais; e

Si Tou Peng Kei, técnico da Comissão de Segurança dos 
Combustíveis. 

(Custo desta publicação $ 2 653,00)

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, do trabalhador contratado administrativo de provi-
mento 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 15 de 
Fevereiro de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Fong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)
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行 政 公 職 局

公 告

行政公職局為編制內中葡傳譯及翻譯範疇翻譯員職程第一

職階一等翻譯員兩缺，經二零一五年十一月十八日第四十六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入

職開考的開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定公佈，投考人確

定名單已張貼於澳門水坑尾街一百六十二號公共行政大樓地下

的行政公職局接待處以供查閱。該名單另上載於行政公職局網

頁http://www.safp.gov.mo。

行政公職局為編制內中葡傳譯及翻譯範疇翻譯員職程第一

職階二等翻譯員八缺，經二零一五年十一月十八日第四十六期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入

職開考的開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定公佈，投考人確

定名單已張貼於澳門水坑尾街一百六十二號公共行政大樓地下

的行政公職局接待處以供查閱。該名單另上載於行政公職局網

頁http://www.safp.gov.mo。

二零一六年二月三日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,566.00）

現公佈《中葡文翻譯及傳譯學習計劃》第三期第一部分學

員期終評核名單已張貼於澳門水坑尾街一百六十二號公共行政

大樓地下的行政公職局接待處，並上載到本局網頁（www.safp.

gov.mo）以供查閱。

二零一六年二月十五日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $578.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada no balcão de aten-
dimento da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, r/c, Macau, e disponibilizada na página 
electrónica dos SAFP — http://www.safp.gov.mo — a lista defi-
nitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares 
de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor nas línguas chinesa e portuguesa, do quadro 
do pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 46, II Série, de 18 de Novembro de 2015.

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada no balcão de aten-
dimento da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, r/c, Macau, e disponibilizada na página 
electrónica dos SAFP — http://www.safp.gov.mo — a lista defi-
nitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de oito lugares 
de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor nas línguas chinesa e portuguesa, do quadro 
do pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 46, II Série, de 18 de Novembro de 2015.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 3 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Torna-se público que se encontra afixado, no balcão de aten-
dimento da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração 
Pública, r/c, Macau, e disponibilizada na página electrónica 
dos SAFP (www.safp.gov.mo) — a lista de avaliação final dos 
participantes da 1.ª parte do 3.º Programa de Aprendizagem de 
Tradução e Interpretação das Línguas Chinesa e Portuguesa.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 15 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 578,00)
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二零一六年二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 Fevereiro de 2016.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $251,300.00）
(Custo desta publicação $ 251 300,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
três lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, providos em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Identificação (DSI), cujo anúncio do aviso foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 48, II Série, de 2 de Dezembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lei Lai Ian  .....................................................................82,00

2.º Chan Sut Leng  ..............................................................79,78

3.º Ip Un I  ............................................................................76,17

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

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

Administração e Justiça, de 27 de Janeiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 21 de Janeiro de 
2016.

O Júri:

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

身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補以行政任用合同任用的技術輔導員職程

第一職階首席技術輔導員三缺，經於二零一五年十二月二日第

四十八期《澳門特別行政區公報》第二組公佈以文件審閱及有限

制的方式進行普通晉級開考的開考通告。現公佈應考人評核成

績如下：

合格應考人： 分

1.º 李麗茵 ........................................................................ 82.00

2.º 陳雪玲 ........................................................................ 79.78

3.º 葉婉儀 ........................................................................ 76.17

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。

（經行政法務司司長於二零一六年一月二十七日的批示確認）

二零一六年一月二十一日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰



4266 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2016 年 2 月 24 日

Vogais efectivos: Lao Lauretta Kin Fong, adjunto-técnico 
especialista da DSI; e

Ieong Hoi Ian, técnico principal da DICJ.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

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 
dos serviços públicos», se encontram afixadas, nos Serviços de 
Apoio Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais, sitos na Calçada do Tronco Velho n.º 14, Edifício 
Centro Oriental, «M», Macau, as listas provisórias dos candi-
datos admitidos aos concursos comuns, documentais, de aces-
so, condicionados, para o preenchimento dos seguintes lugares 
do quadro do pessoal do Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais, abertos por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 
20 de Janeiro de 2016:

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

Um lugar de letrado assessor, 1.º escalão.

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

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 16 de 
Fevereiro de 2016.

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

FUNDO DE PENSÕES

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Fundo de Pensões, sita na Avenida 
Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796-818, Fortuna Business 
Centre, 14.º andar, e publicado nas páginas electrónicas deste 
Fundo e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, o aviso referente à abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado ao pessoal do Fundo de 
Pensões, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regula-
mento 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, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 
provido em regime de contrato administrativo de provimento 

正選委員：身份證明局特級技術輔導員 劉健鳳

  博彩監察協調局首席技術員 楊海恩

（是項刊登費用為 $1,537.00）

民 政 總 署

公 告

為填補民政總署人員編制內相關空缺，經二零一六年一月

二十日第三期第二組《澳門特別行政區公報》刊登招考公告，以

審查文件方式進行限制性普通晉級開考；現根據第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的

規定，投考人臨時名單張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東

方中心M字樓行政輔助部的佈告欄以供查閱。

第一職階首席特級技術輔導員一缺；

第一職階顧問文案一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該等名單視作

確定名單。

二零一六年二月十六日於民政總署

管理委員會主席 黃有力

（是項刊登費用為 $1,126.00）

退 休 基 金 會

公 告

為填補退休基金會行政任用合同人員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，以審查文件及有限制方式進行晉級普通開

考。有關開考通告張貼在南灣湖景大馬路796-818號財神商業中

心十四樓退休基金會行政及財政處內，並於本會及行政公職局
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do pessoal do Fundo de Pensões, 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.

Fundo de Pensões, aos 19 de Fevereiro de 2016.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Avisos

Despacho Interno n.º 03/CA-PRES/FP/2016

Assunto: Subdelegação de competências no chefe do Depar-
tamento do Regime de Aposentação e Sobrevivência (DRAS)

1. Nos termos da deliberação de delegação e subdelegação de 
competências proferida pelo Conselho de Administração do 
Fundo de Pensões (FP), de 27 de Janeiro de 2016, subdelego no 
chefe do Departamento do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência, Ian Iat Chun, ou em quem o substitua nas suas ausên-
cias ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação das subunida-
des que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

6) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas,  atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente;

8) Emitir declarações simples;

9) Autorizar o abono e a cessação de subsídios, nomeada-
mente, de família, de residência, de nascimento, de casamento 
e de funeral às classes inactivas;

10) Autorizar a introdução de dados no sistema informático 
de base de dados referentes aos subscritores do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência;

11) Autorizar a introdução de dados referentes às classes 
activas no sistema de aplicação do pessoal, existente no Depar-
tamento de Sistemas de Informação da Direcção dos Serviços 
de Finanças;

12) Assinar guias de apresentação e boletins de junta médica;

13) Autorizar os pedidos de adiantamentos de pensões, sub-
sídios por morte, de Natal e do 14.º mês, passagens e transporte 
de bagagem, de acordo com as disposições legais aplicáveis a 
cada caso;

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。

二零一六年二月十九日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $1,087.00）

通 告

第 03/CA-PRES/FP/2016 號內部批示

事由：轉授予退休及撫卹制度廳廳長之權限

一、根據退休基金會行政管理委員會二零一六年一月二十七

日的授權及轉授權決議，本人轉授予退休及撫卹制度廳廳長甄

溢全或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

（一）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）核准其屬下工作人員的年假表；

（四）批准其屬下工作人員享受年假的申請；

（五）就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請

作出決定；

（六）對其屬下工作人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班

的情況作出決定；

（七）批閱日常用品的申請；

（八）發出簡單的聲明書；

（九）批准退休人員組別津貼的發放和終止，尤指有關家

庭、房屋、出生、結婚及喪葬的津貼；

（十）批准輸入資料於退休及撫卹制度會員資料庫的資訊系

統；

（十一）批准輸入現職人員組別的資料於財政局資訊系統廳

內的人員適用系統；

（十二）簽署報到憑證及健康檢查委員會表格；

（十三）根據每個個案適用之法律規定，批准預支定期金、

死亡津貼、聖誕津貼、第十四個月津貼、交通費及行李運輸費的

申請；
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14) Autorizar a actualização das informações disponíveis no 
website do FP referentes ao Regime de Aposentação e Sobre-
vivência;

15) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em ar-
quivo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, 
com exclusão dos excepcionados por lei.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. Por homologação do Conselho de Administração, o Chefe 
do Departamento do Regime de Aposentação e Sobrevivên-
cia, Ian Iat Chun, poderá subdelegar no pessoal de chefias das 
subunidades compreendidas no Departamento do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência as competências que forem julga-
das adequadas ao bom funcionamento daquele departamento.

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

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

6. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de De-
zembro de 2015.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

17 de Fevereiro de 2016).

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2016.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

Despacho Interno n.º 01/CA-VPRES/FP/2016

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira (DAF) 

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 01/CA-PRES/FP/2016, de 27 de Janeiro de 2016, 
subdelego no chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Chang Kun Hong, ou em quem o substitua nas suas ausências 
ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

（十四）批准更新於退休基金會網頁上所提供有關退休及

撫卹制度的資訊；

（十五）在其所管轄的附屬單位的職權範圍內，簽署存於本

會文件的證明書，以及鑑證存於本會正本文件的影印本，但法律

另有規定者除外。

二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海

關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

三、退休及撫卹制度廳廳長甄溢全得透過行政管理委員會

的確認將有助該廳良好運作之適當權限轉授予下設於退休及撫

卹制度廳的附屬單位的主管人員。

四、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

五、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。

六、追認獲轉授權人自二零一五年十二月一日起，其在轉授

權限範圍內所作的一切行為。

（經二零一六年二月十七日行政管理委員會決議確認）

二零一六年二月十六日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

第 01/CA-VPRES/FP/2016 號內部批示

事由：轉授予行政及財政處處長之權限

一、本人行使二零一六年一月二十七日第01/C A-P R E S/

FP/2016號內部批示所授予之職權，轉授予行政及財政處曾冠雄

處長或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

（一）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）核准其屬下工作人員的年假表；
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4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

6) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente;

8) Decidir sobre os pedidos dos trabalhadores do Fundo de 
Pensões (FP) respeitantes ao abono e cessação de subsídios de 
família, de residência, de nascimento e de casamento;

9) Assinar as guias de apresentação;

10) Assinar documentos relativos a informações e dados 
estatísticos ou de situação de pessoal endereçados a serviços 
públicos;

11) Emitir declarações e quaisquer documentos similares, 
comprovativos da situação jurídico-funcional ou remuneratória 
do pessoal do FP, bem como certificar fotocópias dos mesmos 
documentos;

12) Aprovar créditos constituídos pelo operador público de 
correio relativos à prestação de serviços públicos postais, nos 
termos do n.º 3 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 
de Novembro;

13) Proceder à gestão e ao controlo do fundo permanente 
existente no FP, no estreito cumprimento das normas fixadas 
pela Administração e pelas leis em vigor, condicionando a uti-
lização dessas verbas às aquisições de bens e serviços urgentes 
e inadiáveis, não superiores a MOP $2 000,00 por aquisição;

14) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em ar-
quivo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, 
com exclusão dos excepcionados por lei.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

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

4. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de De-
zembro de 2015.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

17 de Fevereiro de 2016).

（四）批准其屬下工作人員享受年假的申請；

（五）就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請

作出決定；

（六）對其屬下工作人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班

的情況作出決定；

（七）批閱日常用品的申請；

（八）對退休基金會的人員有關家庭、房屋、出生及結婚津

貼之發放和終止的申請作出決定；

（九）簽署報到憑證；

（十）簽署統計資料或人員狀況資料的函件予公共部門；

（十一）發出退休基金會人員的職務法律狀況或薪俸狀況的

聲明書及同類文件，以及確認該等文件的影印本；

（十二）根據十一月二十九日第88/99/M號法令第三十九條

第三款的規定，核准經公共郵政經營人就公共郵政服務已設信

用的行使；

（十三）透過嚴格遵守行政機關訂定的規則及現行法例，管

理及監控存於退休基金會之常設基金，以便在急需及不可延期

時用該款項以取得資產及勞務，惟每項取得的款項不得高於澳

門幣二千元；

（十四）在其所管轄的附屬單位的職權範圍內，簽署存於本

會文件的證明書，以及鑑證存於本會正本文件的影印本，但法律

另有規定者除外。

二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海

關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。

五、追認獲轉授權人自二零一五年十二月一日起，其在轉授

權限範圍內所作的一切行為。

（經二零一六年二月十七日行政管理委員會決議確認）
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Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2016.

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

Despacho Interno n.º 02/CA-VPRES/FP/2016

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
de Organização e Informática (DOI)

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 01/CA-PRES/FP/2016, de 27 de Janeiro de 2016, 
subdelego no chefe da Divisão de Organização e Informática, 
Lo Lai Kin, ou a quem o substitua nas suas ausências ou impe-
dimentos, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

6) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

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

4. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de De-
zembro de 2015.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

17 de Fevereiro de 2016).

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2016.

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

二零一六年二月十六日於退休基金會

行政管理委員會副主席 沙蓮達

第 02/CA-VPRES/FP/2016 號內部批示

事由：轉授予組織及資訊處處長之權限

一、本人行使二零一六年一月二十七日第01/C A-P R E S/

FP/2016號內部批示所授予之職權，轉授予組織及資訊處羅禮堅

處長或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

（一）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）核准其屬下工作人員的年假表；

（四）批准其屬下工作人員享受年假的申請；

（五）就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請

作出決定；

（六）對其屬下工作人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班

的情況作出決定；

（七）批閱日常用品的申請；

二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海

關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。

五、追認獲轉授權人自二零一五年十二月一日起，其在轉授

權限範圍內所作的一切行為。

（經二零一六年二月十七日行政管理委員會決議確認）

二零一六年二月十六日於退休基金會

行政管理委員會副主席 沙蓮達
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Despacho Interno n.º 01/CA-ADM/FP/2016

Assunto: Subdelegação de competências na chefe da Divisão 
de Apoio aos Contribuintes do Regime de Previdência (DAC)

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 02/CA-PRES/FP/2016, de 27 de Janeiro de 2016, 
subdelego na chefe da Divisão de Apoio aos Contribuintes do 
Regime de Previdência, Chow Kuai Fong, ou em quem a subs-
titua nas suas ausências ou impedimentos, as seguintes compe-
tências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

6) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente;

8) Emitir declarações simples;

9) Autorizar a introdução dos seguintes dados no sistema 
informático de base de dados dos contribuintes do Regime de 
Previdência:

a) Dados respeitantes à inscrição, bem como a respectiva 
suspensão ou cancelamento;

b) Dados respeitantes às contribuições mensais, valores a 
transferir, compensações pecuniárias e prestações pecuniárias 
extraordinárias;

c) Dados respeitantes ao tempo de contribuição;

d) Dados respeitantes à determinação do montante de previ-
dência;

e) Dados respeitantes à liquidação das contas;

f) Dados respeitantes à distribuição das percentagens dos 
planos de aplicação das contribuições;

g) Dados respeitantes ao prémio de prestação de serviço a 
longo prazo;

h) Dados respeitantes ao cartão de acesso a cuidados de saúde.

10) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em ar-
quivo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, 
com exclusão dos excepcionados por lei.

第 01/CA-ADM/FP/2016 號內部批示

事由：轉授予公積金供款人輔助處處長之權限

一、本人行使二零一六年一月二十七日第02/C A-P R E S/

FP/2016號內部批示所授予之職權，轉授予公積金供款人輔助處

周桂芳處長或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

（一）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）核准其屬下工作人員的年假表；

（四）批准其屬下工作人員享受年假的申請；

（五）就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請

作出決定；

（六）對其屬下工作人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班

的情況作出決定；

（七）批閱日常用品的申請；

（八）發出簡單的聲明書；

（九）批准輸入下列資料於公積金制度供款人資料庫的資

訊系統：

a）有關登記以及相關中止或註銷的資料；

b）有關月供款，移轉價值，金錢補償及特別供款的資料；

c）有關供款時間資料；

d）有關訂定公積金的資料；

e）有關結算賬戶的資料；

f）有關投放供款項目百分比分配的資料；

g）有關長期服務獎勵金的資料；

h）有關衛生護理證的資料。

（十）在其所管轄的附屬單位的職權範圍內，簽署存於本會

文件的證明書，以及鑑證存於本會正本文件的影印本，但法律另

有規定者除外。
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2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

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

4. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

5. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de De-
zembro de 2015.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

17 de Fevereiro de 2016).

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2016.

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

Despacho Interno n.º 02/CA-ADM/FP/2016

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divi-
são de Gestão das Contribuições do Regime de Previdência 
(DGCP)

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 02/CA-PRES/FP/2016, de 27 de Janeiro de 2016, 
subdelego no chefe da Divisão de Gestão das Contribuições do 
Regime de Previdência, Yuen Ka Wai, ou em quem o substitua 
nas suas ausências ou impedimentos, as seguintes competên-
cias:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

6) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente;

8) Autorizar a actualização das informações disponíveis no 
website do FP referentes aos planos de aplicação das contribui-
ções do Regime de Previdência;

二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海

關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。

五、追認獲轉授權人自二零一五年十二月一日起，其在轉授

權限範圍內所作的一切行為。

（經二零一六年二月十七日行政管理委員會決議確認）

二零一六年二月十六日於退休基金會

行政管理委員會行政管理人 江海莉

第 02/CA-ADM/FP/2016 號內部批示

事由：轉授予公積金供款管理處處長之權限

一、本人行使二零一六年一月二十七日第02/C A-P R E S/

FP/2016號內部批示所授予之職權，轉授予公積金供款管理處阮

家偉處長或當其不在或因故不能視事時之代任人以下權限：

（一）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）核准其屬下工作人員的年假表；

（四）批准其屬下工作人員享受年假的申請；

（五）就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請

作出決定；

（六）對其屬下工作人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班

的情況作出決定；

（七）批閱日常用品的申請；

（八）批准更新於退休基金會網頁上所提供有關公積金制

度下的投放供款項目的資訊；
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9) Autorizar a introdução dos seguintes dados no sistema 
informático de base de dados dos contribuintes do Regime de 
Previdência:

a) Dados respeitantes aos preços unitários e taxas cambiais 
dos planos de aplicação das contribuições;

b) Dados respeitantes às transacções de subscrição da cartei-
ra de depósitos bancários e dos fundos de investimento;

c) Dados respeitantes aos rebates de investimento;

d) Dados respeitantes às transacções de resgate das unidades 
de participação;

e) Dados respeitantes ao pagamento do montante de previ-
dência;

f) Dados respeitantes a outras receitas – juros.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

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

4. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de De-
zembro de 2015.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

17 de Fevereiro de 2016).

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2016.

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

Despacho Interno n.º 01/DRAS/FP/2016

Assunto: Subdelegação de competências na chefe da Divi-
são de Gestão dos Recursos Financeiros para a Aposentação 
e Sobrevivência (DGR)

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 03/CA-PRES/FP/2016, de 16 de Fevereiro de 2016, 
subdelego na chefe da Divisão de Gestão dos Recursos Finan-
ceiros para a Aposentação e Sobrevivência, Chen Ieong Chi 
Vai, ou em quem a substitua nas suas ausências ou impedimen-
tos, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

（九）批准輸入下列資料於公積金制度供款人資料庫的資

訊系統：

a）有關投放供款項目的單位價格及兌換率的資料；

b）有關認購銀行存款組合及投資基金的交易資料；

c）有關投資回贈的資料；

d）有關贖回出資單位的交易資料；

e）有關支付公積金的資料；

f）有關其他利息收入的資料。

二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海

關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。

五、追認獲轉授權人自二零一五年十二月一日起，其在轉授

權限範圍內所作的一切行為。

（經二零一六年二月十七日行政管理委員會決議確認）

二零一六年二月十六日於退休基金會

行政管理委員會行政管理人 江海莉

第 01/DRAS/FP/2016 號內部批示

事由：轉授予退休及撫卹制度財務資源管理處處長之權限

一、本人行使二零一六年二月十六日第0 3 /C A- P R E S /

FP/2016號內部批示所授予之職權，轉授予退休及撫卹制度財務

資源管理處陳楊智慧處長或當其不在或因故不能視事時之代任

人以下權限：

（一）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；



4274 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2016 年 2 月 24 日

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

6) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

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

4. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

5. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de De-
zembro de 2015.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

17 de Fevereiro de 2016).

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2016.

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

Despacho Interno n.º 02/DRAS/FP/2016

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
de Apoio aos Subscritores do Regime de Aposentação e Sobre-
vivência (DAS)

1. Usando da faculdade que me é conferida pelo Despacho 
Interno n.º 03/CA-PRES/FP/2016, de 16 de Fevereiro de 2016, 
subdelego no chefe da Divisão de Apoio aos Subscritores do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência, Lei Wai Hong, ou 
em quem o substitua nas suas ausências ou impedimentos, as 
seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）核准其屬下工作人員的年假表；

（四）批准其屬下工作人員的年假申請；

（五）就因個人理由而提交的累積年假申請作出決定；

（六）對其屬下工作人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班

的情況作出決定；

（七）批閱日常用品的申請。

二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海

關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。

五、追認獲轉授權人自二零一五年十二月一日起，其在轉授

權限範圍內所作的一切行為。

（經二零一六年二月十七日行政管理委員會決議確認）

二零一六年二月十六日於退休基金會

退休及撫卹制度廳廳長 甄溢全

第 02/DRAS/FP/2016 號內部批示

事由：轉授予退休及撫卹制度會員輔助處處長之權限

一、本人行使二零一六年二月十六日第0 3 /C A- P R E S /

FP/2016號內部批示所授予之職權，轉授予退休及撫卹制度會員

輔助處李偉雄處長或當其不在或因故不能視事時之代任人以下

權限：

（一）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；
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2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

6) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente;

8) Emitir declarações simples;

9) Autorizar o abono e a cessação de subsídios, nomeada-
mente, de família, de residência, de nascimento, de casamento 
e de funeral às classes inactivas;

10) Autorizar a introdução de dados no sistema informático 
de base de dados referentes aos subscritores do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência;

11) Autorizar a introdução de dados referentes às classes 
activas no sistema de aplicação do pessoal, existente no Depar-
tamento de Sistemas de Informação da Direcção dos Serviços 
de Finanças;

12) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em ar-
quivo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, 
com exclusão dos excepcionados por lei.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos gabinetes do Chefe do Executivo, dos Secretários, do 
Comissário contra a Corrupção, do Comissário da Auditoria, 
dos Serviços de Polícia Unitários e dos Serviços de Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

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

4. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de De-
zembro de 2015.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 
17 de Fevereiro de 2016).

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 18 960,00)

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）核准其屬下工作人員的年假表；

（四）批准其屬下工作人員享受年假的申請；

（五）就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請

作出決定；

（六）對其屬下工作人員之缺勤申請、遲到及有權豁免上班

的情況作出決定；

（七）批閱日常用品的申請；

（八）發出簡單的聲明書；

（九）批准退休人員組別津貼的發放和終止，尤指有關家

庭、房屋、出生、結婚及喪葬的津貼；

（十）批准輸入資料於退休及撫卹制度會員資料庫的資訊系

統；

（十一）批准輸入現職人員組別的資料於財政局資訊系統廳

內的人員適用系統；

（十二）在其所管轄的附屬單位的職權範圍內，簽署存於本

會文件的證明書，以及鑑證存於本會正本文件的影印本，但法律

另有規定者除外。

二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海

關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。

五、追認獲轉授權人自二零一五年十二月一日起，其在轉授

權限範圍內所作的一切行為。

（經二零一六年二月十七日行政管理委員會決議確認）

二零一六年二月十六日於退休基金會

退休及撫卹制度廳廳長 甄溢全

 （是項刊登費用為 $18,960.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 231/2011, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Economia.

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

Direcção dos Serviços de Economia, aos 15 de Fevereiro de 
2016.

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, e publicado na internet desta Direcção 
de Serviços e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
da Direcção dos Serviços de Finanças, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o 
preenchimento de dois lugares de técnico superior assessor, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Finanças, com dez dias de prazo para a apre-
sentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imedia-
to ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 

經 濟 局

公 告

茲通知，根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》及第

231/2011號行政長官批示的規定，現以審查文件方式進行限制性

普通晉級開考，以填補經濟局編制內人員高級技術員職程第一

職階首席顧問高級技術員一缺。

上述開考通告已張貼於南灣羅保博士街一至三號澳門國際

銀行大廈六樓經濟局行政暨財政處，並於本局及行政公職局網

頁內公佈。投考報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公

報》之日緊接的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一六年二月十五日於經濟局

局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $1,087.00）

財 政 局

公 告

為填補經由財政局以行政任用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，現根據第14/2009號法律《公務

人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在南灣大馬路575、579及585號財政

局大樓十四樓財政局之行政暨財政處內，並於本局及行政公職

局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公

佈後第一個辦公日起計十天內作出。

為填補經由財政局以行政任用合同任用的技術員職程第一

職階一等技術員四缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程
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制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，有

關開考通告正張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓

十四樓財政局之行政暨財政處內，並於本局及行政公職局網頁

內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第

一個辦公日起計十天內作出。

為填補經由財政局以行政任用合同任用的督察職程第一

職階特級督察五缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，有關

開考通告正張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓十四

樓財政局之行政暨財政處內，並於本局及行政公職局網頁內公

佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個

辦公日起計十天內作出。

二零一六年二月十八日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $2,653.00）

通 告

為了落實核數師、會計師和稅務顧問在預防及遏止清洗黑

錢及資助恐怖主義犯罪方面的義務，二零零六年十一月九日，財

政局公佈了《有關核數師、會計師及稅務顧問預防及遏止清洗黑

錢及資助恐怖主義犯罪之指引》（下稱《指引》）。《指引》由核

數師暨會計師註冊委員會制定，自二零零六年十一月十二日起生

效。

«Finanças», 14.º andar, e publicado na internet desta Direcção 
de Serviços e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
da Direcção dos Serviços de Finanças, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
quatro lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, providos em regime de contrato administrativo de 
provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, 
com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, e publicado na internet desta Direcção 
de Serviços e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
da Direcção dos Serviços de Finanças, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
cinco lugares de inspector especialista, 1.º escalão, da carreira 
de inspector, providos em regime de contrato administrativo 
de provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de Finan-
ças, com dez dias de prazo para a apresentação de candidatu-
ras, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 18 de Fevereiro de 
2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 2 653,00)

Aviso

Com o objectivo de concretizar os deveres com que os audito-
res de contas, os contabilistas e os consultores fiscais devem 
cumprir no âmbito da prevenção e repressão dos crimes de 
branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo, a 
Direcção dos Serviços de Finanças publicou, em 9 de Novem-
bro de 2006, as Instruções para a Prevenção e Repressão dos 
Crimes de Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao 
Terrorismo destinadas a Auditores de Contas, Contabilistas 
e Consultores Fiscais (de ora em diante designadas por Ins-
truções). As Instruções foram elaboradas pela Comissão de 
Registo dos Auditores e dos Contabilistas, tendo entrado em 
vigor no dia 12 de Novembro de 2006.
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考慮到《指引》已生效多年，並與反清洗黑錢及資助恐怖主

義犯罪國際標準的最新要求存在一定的差異，故，有必要對《指

引》進行修訂。為此，經參考最新國際標準，並考慮業界意見，

核數師暨會計師註冊委員會對《指引》進行了修訂。現行使第

7/2006號行政法規第二條第一款（二）項及第二款賦予的監察

權，公佈經修訂之澳門特區核數師、會計師和稅務顧問應遵守的

指引。

附於本通告之指引定於二零一六年三月一日生效，而自此日

期起，廢止二零零六年十一月九日通告及附件之指引。

二零一六年二月十八日於財政局

局長 容光亮

––––––––––

有關核數師、會計師和稅務顧問

預防及遏止清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪之指引

1. 前言

1.1 就預防及遏止清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪，頒佈了

四月三日第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》、四月十

日第3/2006號法律《預防及遏止恐怖主義犯罪》及五月十五日

第7/2006號行政法規《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措

施》。

1.2 核數師、會計師和稅務顧問在從事本身職業時，如參與

或輔助進行第2/2006號法律第六條第（五）項的活動，又或為某

客戶準備進行或實際進行同一條第（六）項的活動時，必須履行

預防性義務。本指引旨在落實第7/2006號行政法規第三條第一

款及第七條的前提條件，以及訂定履行第2/2006號法律第七條、

第3/2006號法律第十一條及第7/2006號行政法規第三條至第八

條所定的義務時須遵守的程序。

2. 一般規定

2.1 當核數師、會計師及稅務顧問在從事本身職業，參與或

輔助進行以下活動，必須履行第2.3項的義務。

2.1.1 買賣不動產；

Atendendo à circunstância de as Instruções já se encontrarem 
em vigor há bastantes anos, e ao facto de existirem, em certa 
medida, discrepâncias relativamente aos mais recentes requisi-
tos sobre o branqueamento de capitais e o financiamento ao 
terrorismo estabelecidos nas normas internacionais, torna-se 
necessário proceder à revisão das mencionadas Instruções. A 
Comissão do Registo dos Auditores e dos Contabilistas pro-
cedeu, assim, à revisão das Instruções, tendo por referência as 
mais recentes normas internacionais, assim como os comentários 
recebidos do sector. No exercício do poder de fiscalização 
conferido pela alínea 2) do n.º 1) e do n.º 2) do artigo 2.º do 
Regulamento Administrativo n.º 7/2006, são pelo presente 
meio emitidas as instruções revistas (que passam a ser designadas 
como Orientações) que devem ser observadas pelos auditores 
de contas, contabilistas e consultores fiscais da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

As Orientações anexas ao presente aviso entram em vigor no 
dia 1 de Março de 2016, data a partir da qual o Aviso datado 
de 9 de Novembro de 2006, assim com as instruções anexas ao 
mesmo, deixam de estar em vigor.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 18 de Fevereiro de 
2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

––––––––––

Orientações sobre a prevenção e repressão dos crimes de 
branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo 

para auditores, contabilistas e consultores fiscais

1. Introdução

1.1 A fim de prevenir e reprimir os crimes de branqueamento 
de capitais e de financiamento ao terrorismo, foram promulgados 
a Lei n.º 2/2006, de 3 de Abril — Prevenção e repressão do crime 
de branqueamento de capitais —, a Lei n.º 3/2006, de 10 de 
Abril — Prevenção e repressão do crime de financiamento ao 
terrorismo —, e o Regulamento Administrativo n.º 7/2006, de 
15 de Maio — Medidas de natureza preventiva dos crimes de 
branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo.

1.2 Quando intervenham ou assistam, a título profissional, nas 
operações enumeradas na alínea 5) do artigo 6.º da Lei n.º 2/2006, 
ou preparem ou efectuem operações para um cliente no âmbito 
das actividades enunciadas na alínea 6) do mesmo preceito, os 
auditores de contas, contabilistas e consultores fiscais devem 
cumprir com os deveres de natureza preventiva. As presentes 
orientações destinam-se a concretizar os pressupostos a que 
se referem o n.º 1 do artigo 3.º e o artigo 7.º do Regulamento 
Administrativo n.º 7/2006, bem como a sistematizar os proce-
dimentos para o cumprimento dos deveres estabelecidos no ar-
tigo 7.º da Lei n.º 2/2006, no artigo 11.º da Lei n.º 3/2006, e nos 
artigos 3.º a 8.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2006.

2. Disposições gerais

2.1 Os auditores de contas, contabilistas e consultores fiscais 
estão obrigados ao cumprimento dos deveres previstos no 
parágrafo 2.3 quando intervenham ou assistam, a título profis-
sional, nas seguintes operações:

2.1.1 Compra e venda de imóveis;



N.º 8 — 24-2-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4279

2.1.2 管理客戶的款項、有價證券或其他資產；

2.1.3 管理銀行帳戶、儲蓄帳戶或有價證券帳戶；

2.1.4 籌措用作設立、經營或管理公司的資金；

2.1.5 設立、經營或管理法人或無法律人格的實體，又或買

賣商業實體。

2.2 當核數師、會計師及稅務顧問在以下業務範圍內為某客

戶準備進行或實際進行有關活動時，也須履行第2.3項所指的義

務：

2.2.1 以代辦人身份設立法人；

2.2.2 作為某公司的行政管理機關成員或秘書、股東，又或

作為其他法人的與上述者具有相同位置的人；

2.2.3 向某公司、其他法人或無法律人格的實體提供公司住

所、商用地址、設施，又或行政或郵政地址；

2.2.4 作為信託基金或機構的管理人；

2.2.5 在損益歸他人的情況下，以股東身份參與活動；

2.2.6 進行必要措施，使第三人以第2.2.2、2.2.4或2.2.5項所

指方式行事。

2.3 核數師、會計師及稅務顧問須履行以下義務：

2.3.1 識別合同訂立人、客戶或幸運博彩者身份；

2.3.2 識別所進行的活動；

2.3.3 拒絕進行有關活動；

2.3.4 保存證明文件；

2.3.5 舉報可疑活動；

2.3.6 與所有具預防及遏止清洗黑錢犯罪職權的當局合作。

3. 評估風險及採取風險為本之原則

3.1 核數師、會計師及稅務顧問應採取適當步驟，以認別及

評估其洗錢和恐怖融資風險（包括按照客戶、國家或地區、以及

產品、服務、交易或交付渠道等方面），並且應該：

3.1.1 保存評估記錄；

3.1.2 在確定整體風險水平及採取相應緩解措施時，應考慮

所有相關風險因素；

2.1.2 Gestão de fundos, valores mobiliários ou outros activos 
dos clientes;

2.1.3 Gestão de contas bancárias, de poupança ou de valores 
mobiliários;

2.1.4 Organização de contribuições destinadas à criação, 
exploração ou gestão de sociedades;

2.1.5 Criação, operação e gestão de pessoas colectivas ou en-
tidades sem personalidade jurídica, e compra e venda de entidades 
comerciais.

2.2 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
igualmente cumprir com os deveres previstos no parágrafo 2.3 
quando preparem ou efectuem operações para um cliente no 
âmbito das seguintes actividades:

2.2.1 Actuação como agentes na constituição de pessoas colecti-
vas;

2.2.2 Actuação como administradores ou secretários de uma 
sociedade, associado ou titular de posição semelhante em rela-
ção a outras pessoas colectivas;

2.2.3 Fornecimento de sede social, endereço comercial, 
endereço postal ou administrativo a uma sociedade ou a qual-
quer outra pessoa colectiva ou a entidades sem personalidade 
jurídica;

2.2.4 Actuação como administrador de um trust;

2.2.5 Intervenção como accionista por conta de outra pessoa;

2.2.6 Realização das diligências necessárias para que outra 
pessoa actue nos termos previstos nos parágrafos 2.2.2, 2.2.4 e 
2.2.5.

2.3 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais são obri-
gados a cumprir com os seguintes deveres:

2.3.1 Identificação do contratante, cliente ou frequentador;

2.3.2 Identificação das operações;

2.3.3 Recusa de realização das operações;

2.3.4 Conservação dos documentos comprovativos;

2.3.5 Participação das operações suspeitas;

2.3.6 Colaboração com todas as autoridades com competência 
na prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais.

3. Avaliação dos riscos e utilização de uma abordagem baseada 
no risco

3.1 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais deveriam 
ser obrigados a adoptar as medidas adequadas para identificar e 
avaliar os respectivos riscos de BC/FT (risco de cliente, risco-país 
ou risco geográfico; e factores de risco associados ao produto, 
serviço, operação e canal de distribuição). Nomeadamente, 
deveriam ser obrigados a:

3.1.1 Documentar as respectivas avaliações dos riscos;

3.1.2 Considerar todos os factores de risco relevantes antes 
de determinar o nível de risco global e o nível adequado e tipo 
de medidas de atenuação a aplicar;
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3.1.3 定期更新評估結果；

3.1.4 設立有效機制向有權限之機關提供風險評估的資料。

3.2 核數師、會計師及稅務顧問應：

3.2.1 制定政策、控制措施和程序，並經由高級管理層批准，

以便管理及減低已識別的風險。

3.2.2 監察控制措施的執行情況，並在必要時加強控制措

施；

3.2.3 如識別的風險為較高時，應採取強化的措施管理及減

低風險。

3.3 在評估風險時，核數師、會計師及稅務顧問應考慮所有

相關的風險因素，以確定整體風險水平及採取適當的減低風險

措施，亦可以就各種風險因素的類型和水平而採取不同程度的

措施。（例如，在特定情況下，可以在接受客戶時採取一般盡職

審查，但在持續監察時採取強化的盡職審查，反之亦然）。

3.4 核數師、會計師及稅務顧問應識別及評估可能由以下列

情況帶來的洗錢和恐怖融資風險：

3.4.1 發展新產品、新業務及新交付機制；

3.4.2 在新業務和現有業務中引進新技術或研發中技術。

4. 內部控制

4.1 核數師、會計師及稅務顧問實施的反洗錢和反恐怖融資

方案，應考慮其洗錢和恐怖融資風險及業務規模，並包括以下內

部制度、程序和控制措施：

4.1.1 合規管理制度，尤其於管理層任命一名合規主任；

4.1.2 員工甄選措施以確保錄用高水準的員工；

4.1.3 持續的員工培訓計劃；

4.1.4 獨立審核職能以測試系統的有效性。

4.2 倘核數師、會計師及稅務顧問是集團的一部分，集團應

有適用於整個集團的反洗錢和反恐怖融資方案，包括相關信息

共享制度和程序。此外，對於集團的海外分支機構或附屬機構，

若集團本地的反洗錢和反恐怖融資最低要求比所在國更嚴格，

集團應要求其海外分支機構或附屬機構採用與本地一致的反洗

錢和反恐怖融資方案。

3.1.3 Manter essas avaliações actualizadas; 

3.1.4 Dispor de mecanismos eficazes para comunicar a infor-
mação sobre a avaliação dos riscos às autoridades competentes.

3.2 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais deveriam 
ser obrigados a:

3.2.1 Dispor de políticas, controlos e procedimentos, apro-
vados pela alta direcção, que lhes permitam gerir e atenuar os 
riscos identificados;

3.2.2 Acompanhar a aplicação desses controlos, reforçando-os 
se necessário; e

3.2.3 Adoptar medidas reforçadas para gerir e atenuar os riscos, 
logo que sejam identificados riscos mais elevados.

3.3 Quando da avaliação dos riscos, todos os factores de 
risco relevantes devem ser tomados em linha de conta antes 
de determinar o nível de risco global e o nível adequado das 
medidas de mitigação a aplicar. Os auditores, contabilistas e 
consultores fiscais podem diferenciar o âmbito destas medidas, 
dependendo do tipo e do nível dos vários factores de risco (por 
exemplo, numa situação específica podem aplicar medidas de 
diligência normais aquando da aceitação de um cliente, mas 
medidas de diligência reforçadas no acompanhamento contínuo, 
ou vice-versa).

3.4 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
identificar e avaliar os riscos de branqueamento de capitais e 
de financiamento ao terrorismo que possam surgir em relação:

3.4.1 Ao desenvolvimento de novos produtos, novos serviços 
e novos mecanismos de distribuição;

3.4.2 Ao uso de tecnologias novas ou em desenvolvimento rela-
cionadas com novos produtos ou com produtos preexistentes.

4. Controlos internos

4.1 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
implementar programas de combate ao BC/FT, adequados 
ao risco de BC/FT e à dimensão da actividade comercial em 
questão, e que incluam as seguintes políticas, procedimentos e 
controlos:

4.1.1 Dispositivos de controlo de conformidade, nomeada-
mente a designação de um responsável ao nível da direcção;

4.1.2 Procedimentos de averiguação que garantam critérios 
exigentes na contratação dos empregados;

4.1.3 Um programa contínuo de formação dos empregados; e

4.1.4 Um dispositivo de controlo interno independente para 
testar o sistema.

4.2 Se o auditor, contabilista e consultor fiscal pertenceram 
a um grupo, o grupo deveria ser capaz de implementar progra-
mas de combate ao BC/FT ao nível do grupo, nomeadamente 
políticas e procedimentos para a troca de informação sobre 
BC/FT. No caso de sucursais e filiais do grupo situadas no estran-
geiro devem assegurar que aquelas aplicam medidas ABC/CFT 
em conformidade com as obrigações do país de origem, se as 
obrigações mínimas em matéria de ABC/CFT do país de aco-
lhimento forem menos rigorosas do que no país de origem.
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4.3 第4.1.1項所指的合規主任應在組織架構內處於資深的

管理層，其職責是執行、協調及跟進有關反洗錢及資助恐怖主義

之事宜，包括：

4.3.1 負責處理內部報告，並在需要時向金融情報辦公室舉

報；

4.3.2 持續查核內部制度和程序是否足夠，以確保符合有關

法規及指引的要求。

4.4 以個人名義執業且沒有聘用任何員工之人士，應履行合

規主任的職責。

5. 客戶盡職審查及偵測可疑活動的措施

5.1 核數師、會計師及稅務顧問應對客戶或實益擁有人的身

份進行盡職審查。有關措施如下：

5.1.1 透過可靠及獨立來源的文件、數據或資料，識別及核

實客戶的身份；

5.1.2 透過合理的措施，識別及核實實益擁有人的身份，使

核數師、會計師及稅務顧問知悉誰是實益擁有人。就法人及法律

安排而言，核數師、會計師及稅務顧問應了解其擁有權及控制權

結構；

5.1.3 了解與客戶之間所建立之業務關係的目的及預期性

質，並索取相關資料；

5.1.4 在維持業務關係期間持續進行盡職審查，以確保已進

行的交易與核數師、會計師及稅務顧問對客戶或實益擁有人、其

業務及風險狀況的認識相符，並在需要時，查核資金來源。

5.2 當進行第5.1.1及5.1.2項的客戶盡職審查措施時，核數

師、會計師及稅務顧問應核實任何聲稱客戶代理人的授權，並識

別和核實代理人的身份。

個人客戶

5.3 核數師、會計師及稅務顧問應訂立有效程序，就個人客

戶及（或）實益擁有人的身份取得可靠的證據，包括有關人士的

姓名、身份證明文件類別、編號及發出日期、永久居所地址、聯

絡電話、出生日期、國籍，職業及職業住所地址等等。

4.3 O responsável referido no parágrafo 4.1.1 deveria ocupar 
um lugar de direcção elevado na estrutura da organização, e é 
responsável por executar, coordenar e acompanhar as activida-
des contra o BC/FT, nomeadamente:

4.3.1 O tratamento dos relatórios internos, e, quando ne-
cessário, a entrega de relatórios ao Gabinete de Informação 
Financeira;

4.3.2 O acompanhamento contínuo da adequação das polí-
ticas e procedimentos internos, para garantir que as mesmas 
cumprem com os requisitos impostos nos regulamentos e 
orientações relevantes.

4.4 O profissional que exerça a profissão individualmente e 
que não disponha de empregados desempenha, ele próprio, o 
papel de responsável.

5. Dever de diligência relativo à clientela e medidas para de-
tectar operações suspeitas

5.1 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
adoptar medidas de diligência (CDD) no que respeita à identi-
dade dos clientes e beneficiários efectivos. As medidas a adop-
tar são as seguintes:

5.1.1 Identificar o cliente e verificar a sua identidade através 
de documentos, dados e informações de origem credível e 
independente;

5.1.2 Identificar o beneficiário efectivo e adoptar medidas 
adequadas para verificar a sua identidade, de tal forma que o 
auditor, contabilista e consultor fiscal obtenha um conheci-
mento satisfatório sobre a identidade do beneficiário efectivo. 
No que respeita às pessoas colectivas e entidades sem persona-
lidade jurídica, isto deve incluir a compreensão da estrutura de 
propriedade e de controlo do cliente.

5.1.3 Compreender e obter informação sobre o objecto e a 
natureza da relação de negócio.

5.1.4 Manter uma vigilância contínua sobre a relação de 
negócio e examinar atentamente as operações realizadas no 
decurso dessa relação, para assegurar que essas operações são 
consistentes com o conhecimento que o auditor, contabilista 
ou consultor fiscal tem do cliente, dos seus negócios, e do seu 
perfil de risco, incluindo, se necessário, a origem dos fundos.

5.2 Ao dar cumprimento às medidas CDD especificadas ao 
abrigo dos parágrafos 5.1.1 e 5.1.2, os auditores, contabilistas 
e consultores fiscais deveriam verificar se a pessoa que declara 
agir em nome do cliente está habilitada para o efeito, e procurar 
identificar e verificar a identidade dessa pessoa.

Pessoas singulares

5.3 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
instituir procedimentos efectivos para a obtenção de provas 
fiáveis sobre a identidade de clientes que sejam pessoas singu-
lares e/ou beneficiários efectivos, incluindo a obtenção de 
informações sobre o nome, tipo e número do documento de 
identificação e data da respectiva emissão, o endereço de resi-
dência permanente, os números de contacto, a data de nasci-
mento, a nacionalidade e a profissão e o domicílio profissional.
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對法人及法律安排的客戶盡職審查

5.4 對法人或法律安排進行客戶盡職審查時，核數師、會計

師及稅務顧問應識別及核實其身份，了解其業務性質及控制權

結構。

5.5 若客戶是法人或法律安排，核數師、會計師及稅務顧問

應透過以下資料識別和核實客戶身份：

5.5.1 名稱、法律形式及成立的證明文件；

5.5.2 約束法人或法律安排權力的規管文件（如公司章程），

以及在法人和法律安排中擔任高級管理職位的相關人士的姓

名；

5.5.3 註冊地址，如果當註冊地址與主要經營地地址不一致

時，其主要經營地地址。

5.6 核數師、會計師及稅務顧問應透過以下資料識別和採取

合理措施核實實益擁有人的身份：

5.6.1 對於法人：

5.6.1.1 擁有法人的最終控股權的自然人（如有，因股權可能

非常分散以致沒有任何人，無論是個人還是多人總和起來，能夠

通過所有權來控法人或法律安排）；

5.6.1.2 若對第5.6.1.1項擁有控股權益的人是否實益擁有人

存在疑問，或者在沒有自然人通過股權來實行控制的情況下，應

通過其他方式識別對法人或法律安排行使控制權的自然人（如

有）；

5.6.1.3 當符合第5.6.1.1或5.6.1.2項兩種情況的自然人都不

存在時，應識別和採取合理措施核實擔任高級管理層的自然人

的身份。

5.6.2 對於法律安排：

5.6.2.1 信託——識別信託委託人、受託人、保護人（如有）、

受益人或受益人類別、或其他行使最終有效控制權的自然人的

身份；

5.6.2.2 其他形式的法律安排——具有同等或相近職位的人

士的身份。

Medidas de CDD relativas a pessoas colectivas e entidades 
sem personalidade jurídica

5.4 Ao executar medidas de CDD em relação a clientes que 
sejam pessoas colectivas ou entidades sem personalidade jurídica, 
os auditores, contabilistas e consultores fiscais deveriam iden-
tificar e verificar o cliente e compreender a natureza da sua 
actividade, e a sua estrutura proprietária e de controlo.

5.5 No que se refere a clientes que são pessoas colectivas ou 
entidades sem personalidade jurídica, os auditores, contabilis-
tas e consultores fiscais deveriam identificar o cliente e verifi-
car a sua identidade, através das seguintes informações:

5.5.1 Nome, forma jurídica e prova de existência;

5.5.2 Disposições que regulam e vinculam uma pessoa colec-
tiva ou entidade sem personalidade jurídica (por exemplo, os 
estatutos sociais da sociedade), bem como os nomes das pes-
soas relevantes que detêm um cargo nos quadros superiores de 
uma pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica; 

5.5.3 Morada da sede social e, caso seja diferente, um dos 
principais locais de actividade profissional.

5.6 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
identificar e adoptar medidas razoáveis para verificar a identi-
dade dos beneficiários efectivos através das seguintes informa-
ções:

5.6.1 No caso de pessoas colectivas:

5.6.1.1 A identidade das pessoas singulares (se aplicável — 
visto que a participação no capital pode ser de tal forma diver-
sificada que não existam pessoas singulares (quer actuem por 
conta própria ou em conjunto) que exercem o controlo de uma 
pessoa colectiva ou entidade sem personalidade jurídica atra-
vés da sua participação) que, em última instância, detêm uma 
participação de controlo numa pessoa colectiva; 

5.6.1.2 Nos casos em que, após a aplicação do parágrafo 
5.6.1.1, existam dúvidas sobre o facto de saber se as pessoas 
que detêm uma participação de controlo são os beneficiários 
efectivos ou caso nenhuma pessoa singular exerça o controlo 
através de uma participação, a identidade das pessoas singulares 
(se aplicável) que exercem o controlo da pessoa colectiva ou 
entidade sem personalidade jurídica através de outros meios.

5.6.1.3 Caso não seja identificada qualquer pessoa singular 
no quadro da implementação dos parágrafos 5.6.1.1 ou 5.6.1.2, 
os auditores, contabilistas e consultores fiscais deveriam iden-
tificar e adoptar medidas razoáveis para verificar a identidade 
da pessoa singular pertinente que detém o cargo de dirigente 
principal.

5.6.2 No caso de entidades sem personalidade jurídica:

5.6.2.1 Fundos fiduciários (trusts) — a identidade do fundador, 
administrador(es), curador (se aplicável), beneficiários ou ca-
tegoria de beneficiários, e qualquer outra pessoa singular que 
detenha o controlo final do fundo fiduciário;

5.6.2.2 Outros tipos de entidades sem personalidade jurídica 
— a identidade das pessoas que detêm cargos equivalentes ou 
análogos.



N.º 8 — 24-2-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4283

5.7 當客戶或控股權所有人是在證券交易所上市的公司並受

到交易所或法規的要求，對受益所有權要有充分且透明的披露，

又或者是這些公司擁有多數股權的子公司，則不需要識別和核

實其股東或實益擁有人的身份。

強化客戶盡職審查措施

5.8 當洗錢和恐怖融資風險較高時，應採取强化的客戶盡職

審查措施。潛在高風險情況的例子包括：

5.8.1 非直接會面的客戶；

5.8.2 非本地居民的客戶；

5.8.3 大額現金交易；

5.8.4 結構複雜的法人或法律安排；

5.8.5 在異常情況下開展的業務（例如與客戶的地理距離特

別遠，且未能作出合理解釋）；

5.8.6 政界人士；

5.8.7 來自高風險國家的客戶。

5.9 對高風險業務關係採取的强化客戶盡職審查措施包括：

5.9.1 索取關於客戶的額外資料，包括客戶身份及業務背

景、建立之業務關係的目的、資金或財富來源等；

5.9.2 更頻密更新客戶及實益擁有人的資料；

5.9.3 就建立或延續業務關係徵求高層管理人員批准；

5.9.4 透過增加監察措施的數量及監察次數，及篩選出需要

進一步審查的交易模式，對業務關係執行更嚴格的盡職審查措

施；

5.9.5 要求客戶以其在有實施盡職審查措施之銀行開設的帳

戶支付首筆款項。

政界人士

5.10 外地政界人士是指在澳門以外的國家或地區，目前或

以往曾經擔任重要公職的人士，例如國家或政府機關元首、資深

政治家、高級政府官員、高級司法人員或軍官，國有企業高級行

5.7 Nos casos em que o cliente ou o proprietário de uma par-
ticipação de controlo seja uma sociedade cotada num mercado 
bolsista e sujeita a deveres de informação que visam garantir 
uma transparência adequada dos beneficiários efectivos, ou é 
uma filial maioritária dessa sociedade, não é necessário identi-
ficar nem verificar a identidade de nenhum dos accionistas ou 
beneficiários efectivos dessas sociedades.

Medidas de CDD reforçadas

5.8 Existem circunstâncias em que o risco de branqueamento 
de capitais ou de financiamento do terrorismo é mais elevado, de-
vendo ser aplicadas medidas CDD reforçadas. Entre os exem-
plos de situações com um risco potencialmente mais elevado 
contam-se:

5.8.1 Clientes não fisicamente presentes;

5.8.2 Clientes não residentes;

5.8.3 Avultadas transacções em dinheiro;

5.8.4 Pessoas colectivas e entidades sem personalidade jurídica 
com uma estrutura complexa;

5.8.5 A relação de negócio decorre em circunstâncias invul-
gares (por exemplo, uma distância geográfica inexplicada entre 
o próprio e o cliente);

5.8.6 Pessoas politicamente expostas;

5.8.7 Clientes oriundos de países de elevado risco.

5.9 Entre os exemplos de medidas CDD reforçadas que 
poderiam ser aplicadas às relações de negócios que apresentam 
um risco mais elevado contam-se os seguintes:

5.9.1 A obtenção de informações adicionais sobre o cliente, 
incluindo a respectiva identidade e percurso profissional, a na-
tureza da relação de negócio, a origem dos fundos ou a origem 
do património, etc;

5.9.2 A actualização mais regular da informação do cliente e 
beneficiário efectivo;

5.9.3 A obtenção da autorização da alta direcção para iniciar 
ou continuar a relação de negócio;

5.9.4 A implementação de um acompanhamento reforçado 
da relação de negócio, através do aumento do número e da fre-
quência dos controlos e a selecção de tipos de operações que 
necessitam de um exame aprofundado;

5.9.5 O exigir que o primeiro pagamento seja efectuado através 
de uma conta aberta em nome do cliente a partir de um outro 
banco sujeito a normas de diligência semelhantes.

Pessoas politicamente expostas

5.10 Pessoas politicamente expostas são indivíduos a quem 
estão ou foram cometidas funções públicas proeminentes por 
um país ou jurisdição estrangeiro que não Macau, como, por 
exemplo, Chefe de Estado ou de Governo, altos quadros políticos, 
altos cargos governamentais, judiciais ou militares, altos quadros 
de empresas públicas e funcionários importantes de partidos 
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政人員及重要政黨人員等。此定義不涵蓋上述類別的中級或初

級人員。

5.11 除了執行一般的客戶盡職審查措施，核數師、會計師

及稅務顧問在進行涉及外地政界人士（不論是客戶或實益擁有

人）的交易時應：

5.11.1 建立相應的風險管理系統，以確定客戶或實益擁有

人是否外地政界人士；

5.11.2 取得更高管理層的批准開設（或繼續保持現有客戶

關係）業務關係；

5.11.3 採取合理措施以確定財富和資金的來源；

5.11.4 對業務關係採取強化的持續監察。

5.12 核數師、會計師及稅務顧問應採取合理措施，以確定

客戶或實益擁有人是否本地政界人士或已被某國際組織賦予重

要職能的人士（例如理事長、副理事長或理事會成員）。如果與

這些人士的業務關係被評定為高風險，第5.11.2，5.11.3及5.11.4

項所指的措施同樣適用。

5.13 對所有類別政界人士的審查要求需延伸至其家人或有

密切聯繫人士。

高風險國家或地區

5.14 就那些沒有適當規則及措施以打擊洗錢及資助恐怖

主義的國家和地區，財務行動特別組織（Financial Action Task 

Force，簡稱FAT F，http://www.fatf-gaf i.org）及亞太區反洗

黑錢組織（Asia/Pacific Groupon Money Laundering，簡稱

APG，http://www.apgml.org）把這些國家及地區列入“公開聲

明”中，並於其網站公佈，並定期檢討被列入“公開聲明”名單的

國家或地區的情況。

5.15 由於涉及高風險國家或地區的客戶及業務關係可能存

在較高的洗錢和恐怖融資風險，因此核數師、會計師及稅務顧問

應採取强化客戶盡職審查措施。

5.16 除了第5.14項所指的“公開聲明”外，核數師、會計師

及稅務顧問應對被列入其他國際性制裁名單內國家及地區的客

戶（包括實益擁有人）採取強化措施。

políticos. A definição de pessoas politicamente expostas não é 
aplicável a indivíduos em posições ou categorias intermédias 
ou mais baixas do que as atrás mencionadas.

5.11 Em relação a pessoas politicamente expostas (na quali-
dade de clientes ou beneficiários efectivos), além da aplicação 
de medidas de diligência normais, os auditores, contabilistas e 
consultores fiscais devem:

5.11.1 Dispor de sistemas de gestão de risco adequados a 
determinar se o cliente ou o beneficiário efectivo é uma pessoa 
politicamente exposta;

5.11.2 Obter aprovação da alta direcção para o estabeleci-
mento (ou manutenção, no caso de clientes existentes) de rela-
ções de negócio;

5.11.3 Adoptar medidas razoáveis para determinar a origem 
do património e dos fundos; 

5.11.4 Assegurar uma vigilância reforçada e contínua da re-
lação de negócio.

5.12 Aos auditores, contabilistas e consultores fiscais deve 
ser exigido que adoptem medidas razoáveis para determinar se 
um cliente ou beneficiário efectivo é uma pessoa politicamente 
exposta nacional ou um indivíduo a quem estão ou foram co-
metidas funções públicas proeminentes por uma organização 
internacional (por exemplo, directores, directores adjuntos e 
membros do conselho de administração). Nos casos em que 
as relações de negócio com tais pessoas comportem um risco 
mais elevado, os auditores, contabilistas e consultores fiscais 
deveriam ser obrigados a aplicar as medidas referidas nos pa-
rágrafos 5.11.2, 5.11.3 e 5.11.4.

5.13 As obrigações relativas a todos os tipos de pessoas poli-
ticamente expostas devem aplicar-se igualmente aos membros 
da família ou a pessoas muito próximas dessas pessoas. 

Países ou territórios de risco elevado

5.14 O Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de 
Capitais (FATF ou GAFI, http://www.fatf-gafi.org) e o Asia/Pa-
cific Group on Money Laundering (APG, http://www.apgml.org) 
têm identificado, em declarações públicas que são publicadas 
nos seus sítios da internet, os países e territórios que prosse-
guem regras e práticas inadequadas ao combate ao branquea-
mento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Periodica-
mente, o GAFI e o APG revêm o progresso destas jurisdições 
no que respeita à forma como lidam com a respectiva situação. 

5.15 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
executar medidas CDD reforçadas em relação a clientes, 
relações ou operações de negócio oriundos destes países ou 
territórios, na medida em que os mesmos apresentam um risco 
elevado para o branqueamento de capitais e o financiamento 
do terrorismo.

5.16 Para além da declaração pública referida no parágrafo 
5.14, os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
executar medidas reforçadas em relação aos clientes (incluindo 
os beneficiários efectivos) oriundos de países e territórios cons-
tantes de outras listas de sanções internacionais.
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依賴第三方進行客戶盡職審查

5.17 倘核數師、會計師及稅務顧問依賴第三方實施第5.1.1

至5.1.3項的客戶盡職審查措施，核數師、會計師及稅務顧問仍然

負有客戶盡職審查的最終責任，並須確保滿足以下條件：

5.17.1 可立即獲取第5.1.1至5.1.3項下的措施的必要信息；

5.17.2 採取適當措施，確信在需要時立即獲得第三方實施

客戶盡職審查時取得的身份證明及其他資料之副本；

5.17.3 確信第三方受到監管、管理或監察，並且在客戶盡職

審查及資料保存方面有採取措施。

6. 拒絕進行特定活動

6.1 如核數師、會計師及稅務顧問未能獲得實施客戶盡職審

查以偵測可疑活動必需的資料，應拒絕進行任何活動。

7. 保存證明文件

7.1 核數師、會計師及稅務顧問應將所有必要的交易記錄自

交易完成後保存至少5年。交易記錄必須能夠提供足夠資料，以

便能夠重組個別交易，及在必要時作為檢控犯罪活動的證據。

7.2 核數師、會計師及稅務顧問應自業務關係結束後，將從

客戶盡職審查獲取的所有記錄（如護照、身份證、駕駛執照等身

份證明文件或類同文件的副本或記錄）、帳戶資料、業務信函及

分析結論（如關於複雜的異常大額交易的背景和目的之調查）保

存至少5年。

7.3 記錄之保存可以是備存文件之正本，亦可由微縮底片替

代或轉載至數碼載體內。倘有關記錄涉及現正進行的調查或已

向有關當局作出舉報，有關文件應予以保留直至該個案完結為

止。

8. 舉報可疑交易

8.1 如核數師、會計師及稅務顧問分析交易的性質、複雜性、

所涉金額、次數或當中所出現的不尋常情況後，有合理理由懷疑

有人實施清洗黑錢或資助恐怖主義犯罪，應在偵測到該活動後

Recurso a terceiros para efeito da execução das medidas de 
CDD

5.17 Caso os auditores, contabilistas e consultores fiscais recor-
ram a terceiros para dar cumprimento às medidas de CDD 
estabelecidas nos parágrafos 5.1.1 a 5.1.3, a responsabilidade 
última pelas medidas de CDD deveria recair sobre os auditores, 
contabilistas e consultores fiscais que recorreram a terceiros, 
os quais devem ser obrigados a:

5.17.1 obter, de imediato, a necessária informação respeitante 
às medidas de CDD estabelecidas nos parágrafos 5.1.1 a 5.1.3; 

5.17.2 adoptar as medidas necessárias para se assegurar de 
que o terceiro está em condições de disponibilizar, após solici-
tação e sem demora, cópias dos dados de identificação e outra 
documentação relevante, relacionadas com o cumprimento do 
dever de diligência aplicável à clientela;

5.17.3 assegurar-se de que o terceiro está sujeito a regulação 
e a supervisão ou acompanhamento, bem como de que o ter-
ceiro adoptou providências destinadas ao cumprimento das 
obrigações de diligência relativas à clientela e de conservação 
de documentos. 

6. Recusar a realização de determinadas operações

6.1 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
recusar a realização de qualquer operação, caso lhes seja vedado 
o acesso à informação necessária para a adopção das medidas 
de CDD destinadas à detecção de operações suspeitas.

7. Conservação de documentos

7.1 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
conservar todos os registos necessários de transacções durante 
pelo menos cinco anos após a realização da transacção. Os 
registos das transacções deveriam ser suficientes para permitir 
reconstituir as transacções individuais, de modo a fornecerem, 
se necessário, provas para a repressão da actividade criminosa.

7.2 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
conservar todos os registos obtidos através das medidas CDD 
(por exemplo, cópias ou registos dos documentos oficias de 
identificação como passaportes, bilhetes de identidade, cartas 
de condução ou documentos de idêntica natureza), documenta-
ção relativa às contas e correspondência comercial, bem como 
os resultados de quaisquer análises efectuadas (por exemplo, 
pedidos de informação para estabelecer as circunstâncias e o 
objecto de operações complexas, de montantes anormalmente 
elevados), durante pelo menos cinco anos após o termo da rela-
ção de negócio.

7.3 A retenção pode efectuar-se por via dos documentos 
originais armazenados em microfilme ou em formado digitali-
zado, desde que essas formas sejam aceites como prova. Na si-
tuação de registos relacionados com investigações em curso, ou 
transacções que foram objecto de divulgação, devem os mes-
mos ser mantidos até à confirmação que o caso foi encerrado.

8. Participação de operações suspeitas

8.1 Se os auditores, contabilistas e consultores fiscais tiverem 
motivos razoáveis para suspeitar da prática dos crimes de 
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, 
detectados aquando da sua análise da natureza, complexidade, 
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兩個工作日內將該活動舉報予由第227/2006號行政長官批示設

立的“金融情報辦公室”。

8.2 如核數師、會計師及稅務顧問因出現第6.1項的情況而拒

絕進行有關活動，或因其他理由而沒有成功進行交易活動，亦須

在拒絕有關活動日後兩個工作日內通知金融情報辦公室。

8.3 舉報可疑交易須使用金融情報辦公室規定之表格。

8.4 核數師、會計師及稅務顧問不得向合同訂立人、客戶及

第三者透露向金融情報辦公室舉報可疑交易或相關信息的事

實。

9. 合作義務

9.1 核數師、會計師及稅務顧問應向具預防及遏止清洗黑錢

及資助恐怖主義犯罪職權當局合作（尤其是法院、檢察院、司法

警察、金融情報辦公室及財政局），提供其要求的所有資料及文

件。

10. 處罰

10.1 根據第7/2006號行政法規第九條的規定，違反（即使

是過失者）該行政法規第三條至第八條所定的義務構成行政違

法行為，而有關處罰如下：

10.1.1 違反該等義務的自然人科$10,000.00（澳門元壹萬）

至$500,000.00（澳門元伍拾萬）的罰款；

10.1.2 違反該等義務的法人科$100,000.00（澳門元拾萬）

至$5,000,000.00（澳門元伍佰萬）的罰款。

10.2 如違法者因作出有關違法行為而獲得的經濟利益高於

最高罰款額的一半，則最高罰款額提高至該利益的兩倍。

11. 最後規定

11.1 為著履行本指引所指的義務，應使用專用表格。表格

可透過財政局網頁www.dsf.gov.mo“核數師暨會計師註冊委員

會”（CRAC）區內下載或在辦公時間內前往澳門大堂街30號財

政局資源中心一樓索取。

11.2 本指引於二零一六年三月一日生效。

（是項刊登費用為 $19,900.00）

montantes envolvidos e frequência das operações ou circuns-
tâncias incomuns surgidas, devem participar estas actividades 
ao Gabinete de Informação Financeira, criado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 227/2006, no prazo de dois dias úteis 
após a respectiva detecção.

8.2 Se os auditores, contabilistas e consultores fiscais recu-
sarem realizar a respectiva operação devido à ocorrência das 
condições referidas no parágrafo 6.1, ou caso não a realizem 
por outras razões, devem igualmente participá-lo ao Gabinete 
de Informação Financeira no prazo de dois dias úteis contados 
a partir do dia da referida recusa.

8.3 A participação das transacções suspeitas deve ser efectuada 
em impresso próprio fixado pelo Gabinete de Informação 
Financeira.

8.4 Aos auditores, contabilistas e consultores fiscais é proibido 
divulgar aos contratantes, clientes ou a terceiros o facto de 
terem efectuado uma participação de operação suspeita ao 
Gabinete de Informação Financeira ou de lhe terem transmitido 
informação conexa.

9. Dever de colaboração

9.1 Os auditores, contabilistas e consultores fiscais devem 
colaborar com todas as autoridades com competência na pre-
venção e repressão dos crimes de branqueamento de capitais 
e de financiamento do terrorismo (nomeadamente Tribunais, 
Ministério Público, Polícia Judiciária, Gabinete de Informação 
Financeira e Direcção dos Serviços de Finanças), facultando 
toda a informação e documentação solicitados por aquelas 
autoridades.

10. Sanções

10.1 De acordo com o disposto no artigo 9.º do Regulamento 
Administrativo n.º 7/2006, o incumprimento (ainda que por 
negligência) dos deveres estabelecidos nos artigos 3.º a 8.º do 
mencionado diploma constitui infracção administrativa, punível 
nos seguintes termos:

10.1.1 Se o infractor for pessoa singular, o incumprimento 
é punido com multa de $ 10,000 (dez mil patacas) a $ 500,000 
(quinhentas mil patacas);

10.1.2 Se o infractor for pessoa colectiva, o incumprimento é 
punido com multa de $ 100,000 (cem mil patacas) a $ 5 000,000 
(cinco milhões de patacas).

10.2 Se o benefício económico obtido pelo infractor for superior 
a metade do limite máximo fixado, este será elevado para o do-
bro desse benefício.

11. Disposições finais

11.1 Para efeitos de cumprimento dos deveres previstos nas pre-
sentes orientações são utilizados impressos próprios que podem 
ser obtidos através da página electrónica da DSF, www.dsf.gov.mo 
relativa ao local da CRAC ou nas instalações da DSF, sitas na 
Rua da Sé, n.º 30, Centro de Recursos da Direcção dos Serviços 
de Finanças, 1.º andar, dentro de horário de expediente.

11.2 As presentes orientações entram em vigor no dia 1 de 
Março de 2016.

(Custo desta publicação $ 19 900,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais (DSAL), sita na Avenida do Dr. Francisco 
Vieira Machado, n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º 
andar, Macau, e publicado no website da DSAL, o aviso refe-
rente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado aos trabalhadores da DSAL, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o 
preenchimento de um lugar de adjunto-técnico especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, provi-
do em regime de contrato administrativo de provimento do 
pessoal da DSAL, 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 para os Assuntos Laborais, aos 17 de 
Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
sete lugares de assistente técnico administrativo especialista, 
1.º escalão, providos em regime de contrato além do quadro 
de pessoal da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, de 18 de 
Novembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lang Chong Mei .......................................................81,39

2.º Choi Wai Lan ............................................................79,61 a)

3.º Che Pui Leng ............................................................79,61 a)

4.º Avelino Zito Leong ..................................................76,11 a)

5.º Yip Sio Kai ................................................................76,11 a)

6.º Cíntia Matias Xavier ................................................73,56

7.º Tam Ka Man .............................................................72,94

a) Igualdade de classificação: são aplicadas as preferências estipu-
ladas pelo 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.

勞 工 事 務 局

公 告

為填補勞工事務局行政任用合同任用的技術員輔導員職程

第一職階首席特級技術輔導員一缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考，有關開考通告張貼在澳門馬揸度博士大馬路221-

279號先進廣場大廈二樓勞工事務局之行政財政處內，並於本局

網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈

後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一六年二月十七日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,018.00）

博 彩 監 察 協 調 局

名 單

博彩監察協調局為填補編制外合同人員第一職階特級行政

技術助理員七缺，經於二零一五年十一月十八日第四十六期《澳

門特別行政區公報》第二組公佈以文件審閱、有限制的方式進行

普通晉升開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 梁仲湄 .................................................................. 81.39

2.º 蔡慧蘭 .................................................................. 79.61 a）

3.º 謝佩玲 .................................................................. 79.61 a）

4.º 梁智豪 .................................................................. 76.11 a）

5.º 葉兆佳 .................................................................. 76.11 a）

6.º Cíntia Matias Xavier ......................................... 73.56

7.º 譚家敏 .................................................................. 72.94

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，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內提起訴願。
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（經二零一六年二月十二日經濟財政司司長的批示確認）

二零一六年一月二十五日於博彩監察協調局

典試委員會：

代主席：二等技術輔導員 彭嘉敏

正選委員：財政局特級技術輔導員 蔡淑紅

候補委員：一等技術輔導員 趙潤娟

（是項刊登費用為 $1,732.00）

公 告

茲通知根據第14/2009號法律規範的《公務人員職程制度》

及第23/2011號行政法規的規定，現通過以限制性及審查文件方

式為博彩監察協調局之行政任用合同人員進行普通晉級開考，

以填補第一職階首席行政技術助理員二缺。

再通知上述開考之通告已張貼在南灣大馬路762-804號中華

廣場二十一字樓本局行政財政處之告示板以及本局網頁及行政

公職局網頁以供查閱。報考申請應自本公告刊登於《澳門特別行

政區公報》之日緊接第一個辦公日起計十天內遞交。

二零一六年二月十六日於博彩監察協調局

局長 陳達夫

（是項刊登費用為 $1,057.00）

為填補博彩監察協調局以行政任用合同方式任用人員第一

職階首席技術輔導員一缺，經於二零一六年二月三日第五期《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。

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

Economia e Finanças, de 12 de Fevereiro de 2016).

 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 25 de 
Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente, substituto: Pang Ka Man, adjunto-técnico de 2.ª 
classe da DICJ.

Vogal efectivo: Choi Sok Hong, adjunto-técnico especialista 
da DSF.

Vogal suplente: Chiu Yun Kuen, adjunto-técnico de 1.ª classe 
da DICJ.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
dois lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão, ao trabalhador provido em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento da Direcção de Inspecção e Coorde-
nação de Jogos, nos termos definidos no Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos, estipulados pela Lei 
n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

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

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 16 de 
Fevereiro de 2016.

O Director, Paulo Martins Chan.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Faz-se público que se encontra afixada no quadro de anún-
cio 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, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
adjunto-técnico principal, 1.º escalão, provido em regime de 
contrato administrativo de provimento da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2016, nos termos do n.º 3 do 
artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
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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。

二零一六年二月十八日於博彩監察協調局

局長 陳達夫

 （是項刊登費用為 $950.00）

人 力 資 源 辦 公 室

名 單

人力資源辦公室通過以審查文件方式，為以行政任用合同

制度任用的人員進行填補技術員職程第一職階首席技術員兩缺

的限制性晉級普通開考公告已於二零一五年十二月十六日在《澳

門特別行政區公報》第五十期第二組內公佈，現根據八月八日

第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第二十七條第五款規定，公佈最後成績名單。

合格應考人： 分

1.º 黃永富 ........................................................................ 71.41

2.º 張少萍 ........................................................................ 68.08

按照上述行政法規第二十八條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年二月十二日經濟財政司司長批示認可）

二零一六年二月十七日於人力資源辦公室

典試委員會：

主席：人力資源辦公室首席顧問高級技術員 李寶清 

委員：人力資源辦公室顧問高級技術員 梁倩儀

 澳門保安部隊事務局首席技術員 李家榮

人力資源辦公室通過以審查文件方式，為以行政任用合同制

度任用的人員進行填補技術輔導員職程第一職階特級技術輔導

員三缺的限制性晉級普通開考公告已於二零一五年十二月十六

日在《澳門特別行政區公報》第五十期第二組內公佈，現根據八

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 18 de 
Fevereiro de 2016.

O Director, Paulo Martins Chan.

(Custo desta publicação $ 950,00)

GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Listas

Faz-se pública, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, a lista classificativa 
dos candidatos aos concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de dois lugares de técnico 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do pessoal provido 
em regime de contrato administrativo de provimento do Gabi-
nete para os Recursos Humanos, cujo anúncio de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 50, II Série, de 16 de Dezembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Weng Fu ..............................................................71,41

2.º Cheung Sio Peng ............................................................68,08

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

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

Economia e Finanças, de 12 de Fevereiro de 2016).

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 17 de Fevereiro de 
2016.

O Júri:

Presidente: Lei Pou Cheng, técnica superior assessora princi-
pal do Gabinete para os Recursos Humanos.

Vogais: Leong Sin I, técnica superior assessora do Gabinete 
para os Recursos Humanos; e

Lei Ka Weng, técnico principal da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau.

Faz-se pública, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, a lista classificativa 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de três lugares de ad-
junto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-
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月八日第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第二十七條第五款規定，公佈最後成績名單。

合格應考人： 分

1.º 黃國熙 ........................................................................ 76.50

2.º 談碧儀 ........................................................................ 75.33

3.º 張倩文 ........................................................................ 72.41

按照上述行政法規第二十八條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年二月十二日經濟財政司司長批示認可）

二零一六年二月十七日於人力資源辦公室

典試委員會：

主席：人力資源辦公室一等技術員 Souza Adelino 

   Augusto de

委員：人力資源辦公室一等技術員 陳毅豐

 勞工事務局特級督察 朱佩雯

人力資源辦公室通過以審查文件方式，為以行政任用合同制

度任用的人員進行填補技術輔導員職程第一職階首席技術輔導

員一缺的限制性晉級普通開考公告已於二零一五年十二月十六日

在《澳門特別行政區公報》第五十期第二組內公佈，現根據八月

八日第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十七條第五款規定，公佈最後成績名單。

合格應考人： 分

李珊珊 ............................................................................. 73.00

按照上述行政法規第二十八條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年二月十二日經濟財政司司長批示認可）

二零一六年二月十七日於人力資源辦公室

典試委員會：

主席：人力資源辦公室顧問高級技術員 馬兆麟

-técnico do pessoal provido em regime de contrato administra-
tivo de provimento do Gabinete para os Recursos Humanos, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 
16 de Dezembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Wong Kwok Hei .............................................................76,50

2.º Tam Pek I .......................................................................75,33

3.º Cheong Sin Man ............................................................72,41

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

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

Economia e Finanças, de 12 de Fevereiro de 2016).

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 17 de Fevereiro de 
2016.

O Júri:

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

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

Chu Pui Man Maria, inspectora especialista da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais.

Faz-se pública, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, a lista classificativa 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de adjunto-
-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico 
do pessoal provido em regime de contrato administrativo de 
provimento do Gabinete para os Recursos Humanos, cujo 
anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 16 
de Dezembro de 2016:

Candidato aprovado: valores

Lei San San ..........................................................................73,00

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

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

Economia e Finanças, de 12 de Fevereiro de 2016).

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 17 de Fevereiro de 
2016.

O Júri:

Presidente: Ma Sio Lon, técnico superior assessor do Gabi-
nete para os Recursos Humanos.
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正選委員：民政總署首席公關督導員 王瑾

候補委員：人力資源辦公室一等技術員 吳斌

（是項刊登費用為 $6,394.00）

社 會 協 調 常 設 委 員 會

名 單

社會協調常設委員會為填補以行政任用合同任用的行政技

術輔助範疇技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員壹缺，經

於二零一六年一月十三日第二期《澳門特別行政區公報》第二組

刊登以文件審查及有限制方式舉行普通晉級開考的招考公告，

現公佈應考人的評核成績如下：

合格應考人： 分

司徒夏云 ......................................................................... 81.94

按照第23/2011號行政法規第二十八條第二款的規定，應考

人可自本名單公佈之日起計十個工作天內向許可開考的實體提

起上訴。

（經經濟財政司司長二零一六年二月十二日的批示認可）

二零一六年二月四日於社會協調常設委員會

典試委員會：

主席：社會協調常設委員會秘書長 丁雅勤

正選委員：社會協調常設委員會顧問高級技術員 孫淑儀

候補委員：身份證明局特級技術輔導員 周小娟

（是項刊登費用為 $1,429.00）

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翻譯員職程第

一職階首席翻譯員一缺，經於二零一五年十二月二日第四十八期

Vogal efectivo: Wong Kan, assistente de relações públicas 
principal do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

Vogal suplente: Ng Pan, técnico de 1.ª classe do Gabinete 
para os Recursos Humanos.

(Custo desta publicação $ 6 394,00)

CONSELHO PERMANENTE DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, por 
provimento em contrato administrativo de provimento, de um 
lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, na área de apoio técnico-administrativo 
do Conselho Permanente de Concertação Social, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial n.º 2, II Série, de 13 de 
Janeiro de 2016:

Candidato aprovado: valores

Si Tou Ha Wan ......................................................................81,94

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo 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 a 

Economia e Finanças, de 12 de Fevereiro de 2016).

Conselho Permanente de Concertação Social, aos 4 de Feve-
reiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Teng Nga Kan, secretária-geral do Conselho Per-
manente de Concertação Social.

Vogal efectiva: Sun Sok U Rosa Maria, técnica superior as-
sessora do Conselho Permanente de Concertação Social. 

Vogal suplente: Chao Sio Kun, adjunta-técnica especialista 
da Direcção dos Serviços de Identificação.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da carreira 
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《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

盧玉婷 ............................................................................ 78.06

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經二零一六年二月十二日保安司司長的批示確認）

二零一六年二月四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主任翻譯員 黃文熙

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 方貴安

 海關顧問翻譯員 鍾素新

 （是項刊登費用為 $1,566.00）

公 告

第5/2016/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零一六年二月十五日的批示，澳門保安部

隊事務局為取得「消防裝備物品」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局行政管理廳採購科查閱有關《招標方案》及《承投規則》；

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三月二十九日下午五時前遞交澳門保

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》所規定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保 $70,600.00

（澳門幣柒萬零陸佰元整）之證明文件。該擔保須以現金、本票

（抬頭人為「澳門保安部隊事務局」）或銀行擔保之方式遞交，

de intérprete-tradutor, em regime de contrato além do quadro 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 2 de De-
zembro de 2015: 

Candidato aprovado: valores

Lou Iok Teng ........................................................................ 78,06

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 publi-
cação para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Segurança, de 12 de Fevereiro de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 4 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Wong Man Hei, intérprete-tradutor chefe da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau. 

Vogais: Fong Kuai On, técnico superior assessor da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Chong Sou San, intérprete-tradutor assessor dos Serviços de 
Alfândega.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Anúncio

Concurso Público n.º 5/2016/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 15 de Fevereiro de 2016, se en-
contra aberto o concurso público para a aquisição de «Artigos 
de equipamento contra incêndio».

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 29 de Março 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 $ 70 600,00 
(setenta mil e seiscentas patacas) prestada em numerário, or-
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倘以現金或本票方式，則應交予澳門保安部隊事務局行政管理

廳出納；倘屬銀行擔保，該擔保不得附條件或受終止性期限約

束。

開標日期為二零一六年三月三十日上午十時，將在澳門兵營

斜巷澳門保安部隊事務局開標。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屆時應出席，以便對標

書中可能存疑之處作出澄清。

自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，投標人可前往

澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳採購科確切瞭解

是否尚有附加之說明文件。

二零一六年二月十六日於澳門保安部隊事務局

代局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $2,045.00）

通 告

一、根據保安司司長於二零一六年一月二十七日之批示，以

及按現行第13/2002號行政法規第十條之規定，批准招考“第

二十五屆澳門保安部隊保安學員培訓課程”學員，本屆開設普通

培訓課程，獲錄取修讀之學員在完成有關課程且成績及格，可就

職成為基礎職程之警員或消防員，倘學員擁有相關之專業知識，

在通過相關考核及完成課程且成績及格，可就職成為專業職程

之音樂、機械或無線電警員。

二、一般及特別錄取條件

（一）根據澳門特別行政區基本法第九十七條之規定，投考

人必須是澳門特別行政區永久性居民；

（二）具備擔任公共職務之能力（參閱現行《澳門公共行政

工作人員通則》第十三條之規定）；

（三）不處於現行第13/2002號行政法規第七條第一款所列

的任何不獲錄取的情況；

（四）在錄取日，年齡介乎十八至三十五歲，即已滿十八歲

但仍未滿三十六歲，而錄取日是指於《澳門特別行政區公報》以

dem 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 Administração da Direcção dos Serviços das Forças de Se-
gurança de Macau. Caso seja prestada em garantia bancária, 
esta não pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 30 de Março 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 Fevereiro de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 2 045,00)

Aviso

1. Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 27 de Janeiro de 2016, e nos termos do artigo 10.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 13/2002, está aberto o concurso 
de admissão ao 25.º Curso de Formação de Instruendos das 
Forças de Segurança de Macau. Sendo este um curso normal 
de formação, os instruendos que forem admitidos para a fre-
quência do referido curso, e que concluírem com aproveitamen-
to o mesmo, poderão ingressar como bombeiros ou guardas da 
carreira de base, ou como guardas músicos, guardas mecânicos ou 
guardas radiomontadores da carreira de especialistas, quando 
possuírem os respectivos conhecimentos de especialista, forem 
aprovados na avaliação relacionada e concluírem com aprovei-
tamento o referido curso. 

2. Requisitos gerais e especiais de admissão

(1) Ser residente permanente da RAEM, nos termos do artigo 
97.º da Lei Básica da RAEM;

(2) Ter capacidade para o exercício de funções públicas (refere-se 
ao artigo 13.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, vigente);

(3) Inexistência de quaisquer situações de inadmissibilidade 
previstas no n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento Administrativo 
n.º 13/2002;

(4) Ter, à data de admissão (data em que se afixa a ordenação 
final no local a ser publicado, por anúncio, no Boletim Oficial 
da RAEM), idade compreendida entre os 18 e 35 anos, já devendo 
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公告形式公佈張貼最後排名名單的地點之日期，該日期現訂為

二零一七年三月八日；

（五）經招聘體格檢驗委員會證明有良好體型及強壯體格；

（六）須具備高中畢業學歷；

（七）通過體能測試；

（八）通過常識測試；

（九）通過心理技術測試；

（十）通過專業技能測試（只適用於投考音樂、機械或無線

電專業職程者）。

三、須遞交之文件

（一）申請書（可於澳門保安部隊網頁進行網上預約後列

印，網址：http://www.fsm.gov.mo/cfi，下同）；

（二）優先選擇課程聲明書（可於澳門保安部隊網頁進行網

上預約後列印）；

（三）學歷證明文件影印本（須出示正本，作鑑證之用）；

（四）澳門特別行政區永久性居民身份證影印本（須出示正

本，作鑑證之用）；

（五）刑事紀錄證明書（由身份證明局發出）；

（六）預防破傷風接種之有效證明書影印本（須出示正本，

作鑑證之用）；

（七）倘投考人為未成年人，須提交投考人父母或監護人簽

署同意其報考本課程之聲明書（須經公證署驗筆跡，式樣可於

澳門保安部隊網頁進行網上預約後列印）；

（八）倘報考專業職程之投考人，須在網上預約時指出相關

專業，並提交專業學歷證明影印本（須出示正本，作鑑證之用）

或具備專業技能之聲明書；

（九）衛生局醫療咭（金咭）影印本。

四、報名方法、日期及地點

步驟一：網上預約

由二零一六年三月四日上午九時至三月二十三日下午五時

四十五分，透過澳門保安部隊網頁辦理網上預約（倘沒有上網設

ter completado 18 anos de idade e não podendo completar 36 
anos de idade, a data de admissão é fixada em 8 de Março de 
2017;

(5) Ter boa compleição e robustez físicas comprovadas por 
Junta de Recrutamento, designada para o efeito;

(6) Estar habilitado com o ensino secundário complementar; 

(7) Satisfazer as provas físicas;

(8) Satisfazer as provas de conhecimentos gerais;

(9) Satisfazer as provas psicotécnicas;

(10) Satisfazer os testes de aptidão para a respectiva especia-
lidade (exclusivamente para os candidatos à carreira de espe-
cialistas de músicos, de mecânicos ou de radiomontadores).

3. Documentos a apresentar no acto da inscrição

(1) Requerimento [poderá ser imprimido após feita a marca-
ção para entrega de documentos através da página electrónica 
das Forças de Segurança de Macau (http://www.fsm.gov.mo/cfi)];

(2) Declaração, da qual constem, por ordem de preferência, 
os cursos que o candidato pretende frequentar (poderá ser 
imprimida após feita a marcação para entrega de documentos 
através da página electrónica das Forças de Segurança de Macau 
supracitada);

(3) Cópias dos documentos comprovativos de habilitação 
literária (deve-se mostrar os originais, para efeitos de autenti-
cação);

(4) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 
da RAEM (deve-se mostrar o original, para efeitos de autenti-
cação);

(5) Certificado de registo criminal emitido pela Direcção dos 
Serviços de Identificação;

(6) Cópia do certificado de vacinação antitetânica válido 
(deve-se mostrar o original, para efeitos de autenticação);

(7) Declaração, com assinatura reconhecida notarialmente, 
em que os pais ou o tutor do candidato declarem que concor-
dam com a sua inscrição no curso em questão, se se tratar de 
menor (o modelo poderá ser imprimido após feita a marcação 
para entrega de documentos através da página electrónica das 
Forças de Segurança de Macau visada);

(8) Cópias dos documentos comprovativos de habilitações 
profissionais (deve-se mostrar o original, para efeitos de auten-
ticação) ou declaração de competências profissionais no caso 
de o candidato se inscrever em carreiras de especialistas, com 
necessidade de indicar as respectivas carreiras no acto de mar-
cação on-line para entrega de documentos;

(9) Cópia do cartão de utente dos Serviços de Saúde.

4. Método, data e local para a inscrição

Passo 1: Marcação on-line

A partir das 9,00 horas do dia 4 de Março até às 17,45 horas 
do dia 23 de Março de 2016, os interessados poderão efectuar a 
marcação para entrega de documentos através da página elec-
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備，可於上述日期之辦公時間內到澳門兵營斜巷澳門保安部隊

事務局大堂辦理自助網上預約）。

步驟二：遞交文件

完成網上預約後，須於二零一六年三月二十九日至四月十二

日期間，按已預約之時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局

遞交第三點所載之文件。

五、招聘體格檢驗委員會的組成如下

正選成員

主席：治安警察局副警務總長 李日明

委員：林永連醫生

 鄭小玲醫生

 龍少茵醫生

秘書：治安警察局警長 陳廣森

候補成員：

主席：治安警察局副警務總長 劉幸儀

委員：黃智標醫生

 施穎醫生

 譚鳳婷醫生

秘書：治安警察局警長 胡偉雄

六、典試委員會的組成如下

正選成員：

主席：治安警察局副警務總長 李志輝

委員：治安警察局副警司 陳文標

 消防局副一等消防區長 黃志強

秘書：治安警察局警長 潘翠卿

候補成員：

主席：治安警察局副警務總長 劉小俠

委員：治安警察局副警司 林樹卿

 消防局副一等消防區長 林偉強

秘書：治安警察局警長 盧沛村

七、甄選方法、內容及標準

（一）體格檢驗：

內容及標準見現行第13/2002號行政法規第十四條第一款所

指的附件A；

trónica das Forças de Segurança de Macau acima mencionada 
(caso não tenham equipamento para ter acesso a internet, po-
derão dirigir-se ao átrio da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, 
nas horas de expediente do período supracitado, para proceder 
à marcação self-service).

Passo 2: Entrega de documentos

Feita a marcação on-line, os interessados deverão dirigir-se 
à Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
sita na Calçada dos Quartéis, Macau, a fim de apresentar os 
documentos referidos em 3., no período de 29 de Março a 12 de 
Abril de 2016, conforme a hora marcada.

5. A Junta de Recrutamento é composta por

Efectivos

Presidente: Lei Iat Meng, subintendente do CPSP.

Vogais: Dr. Lam Weng Lin;

Dr.ª Chiang Sio Leng; e

Dr.ª Long Sio Ian.

Secretário: Chan Kuong Sam, chefe do CPSP.

Suplentes

Presidente: Lau Hang Yi Clara, subintendente do CPSP.

Vogais: Dr. Wong Chi Pio;

Dr.ª Si Weng; e

Dr.ª Tam Fong Teng.

Secretário: Wu Wai Hong, chefe do CPSP.

6. O Júri é composto por

Efectivos

Presidente: Lei Chi Fai, subintendente do CPSP.

Vogais: Chan Man Pio, subcomissário do CPSP; e

Wong Chi Keong, chefe assistente do CB.

Secretário: Pun Choi Heng, chefe do CPSP.

Suplentes

Presidente: Lao Sio Lap, subintendente do CPSP.

Vogais: Lam Su Heng, subcomissária do CPSP; e

Lam Wai Keong, chefe assistente do CB.

Secretário: Lou Pui Chun, chefe do CPSP.

7. Forma, conteúdo e critérios de selecção

(1) Inspecção sanitária: 

Vide os conteúdos e critérios ao Anexo A, a que se refere o n.º 1 
do artigo 14.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2002.
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（二）體能測試：

（1）測試項目：

1）80米計時跑；

2）仰臥起坐；

3）引體上升（僅對男性投考人進行測試）；

4）俯臥撐（僅對女性投考人進行測試）；

5）跳遠；

6）跳高；

7）“庫伯氏”（Cooper）測試；

8）平衡木步行。

（2）測試標準：

參閱經第95/2010號保安司司長批示修改的第105/2002號保

安司司長批示，有關批示張貼於澳門保安部隊事務局大堂通告

欄及上載於澳門保安部隊網頁內。

（3）測試的詳細說明：

參閱現行第13/2002號行政法規第十六條第二款所指的附件

B。

（三）常識測試：

（1）測試項目：

1）以投考人選定的語言聽寫和作文；

2）英語聽寫；

3）算術測試。

（2）評分標準：

參閱現行第13/2002號行政法規第十九條之規定。

（四）心理技術測試：

評分標準參閱現行第13/2002號行政法規第二十一條之規

定。

八、上述各項測試之時間表將於二零一六年二月二十四日至

二零一七年四月十八日期間，張貼於澳門保安部隊事務局大堂通

告欄及上載於澳門保安部隊網頁內。

九、本招考受第6/2002號法律、現行第13/2002號行政法規

及第2/2008號法律之規範。

十、投考人提供的資料僅用於是次招聘用途，並按照第

8/2005號法律的規定處理。

(2) Provas físicas:

1) Itens das provas:

(1) Corrida de 80 metros planos; 

(2) Flexões de tronco à frente; 

(3) Flexões de braços (só para os candidatos); 

(4) Extensões de braços (só para as candidatas); 

(5) Salto em comprimento em caixa de areia; 

(6) Salto em altura com fasquia;

(7) Teste de Cooper;

(8) Passagem de trave olímpica.

2) Critérios das provas:

Referem-se os critérios ao Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 105/2002, alterado pelo Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 95/2010. O referido despacho encontra-se afi-
xado no expositor do átrio da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, e disponível na página electrónica das 
Forças de Segurança de Macau atrás mencionada.

 3) Especificações das provas:

 Vide o Anexo B, a que se refere o n.º 2 do artigo 16.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 13/2002.

 (3) Provas de conhecimentos gerais:

1) Itens das provas: 

— Ditado e composição escrita na língua pela qual o candi-
dato optar;

— Ditado em língua inglesa;

— Prova de matemática.

2) Critérios de classificação:

— Vide o artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2002.

(4) Provas psicotécnicas:

Referem-se os critérios de classificação ao artigo 21.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 13/2002.

8. Desde 24 de Fevereiro de 2016 até 18 de Abril de 2017, o 
calendário das provas acima mencionadas é afixado no expositor 
do átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau e encontra-se disponível na página electrónica das For-
ças de Segurança de Macau atrás mencionada. 

9. O presente recrutamento é regulado pela Lei n.º 6/2002, pelo 
Regulamento Administrativo n.º 13/2002 e pela Lei n.º 2/2008.

10. Os dados prestados pelos concorrentes servem apenas 
para uso deste recrutamento, sendo tratados nos termos da Lei 
n.º 8/2005.
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二零一六年二月一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 $7,888.00）

治  安  警  察  局

通 告

按照保安司司長於二零一六年一月二十七日所作之批示，由

本通告刊登於《澳門特別行政區公報》之翌日起計算十日內，開

考普通職程及音樂職程之副警長晉升課程之錄取考試，以填補

編制內普通職程五十個及音樂職程三個之空缺。

根據第81/2005號保安司司長批示，核准為副警長錄取考試

而設的特定計算公式。為效力起見，根據現行《澳門保安部隊軍

事化人員通則》第一百六十七條第一款之內容，有關列作是次投

考晉升課程而須評估的甄選因素，以二零一六年三月七日為截止

計算日。

是次升級課程有效期為一年，自該課程完結公佈總成績日

起計算。

二零一六年二月四日於治安警察局

局長 梁文昌警務總監

（是項刊登費用為 $1,194.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一五年十二月二十三日第五十一期第二組

《澳門特別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式

進行的普通晉級開考，以填補本局人員編制內技術輔導員職程

第一職階特級技術輔導員五缺，合格投考人的最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 吳雅婷 ....................................................................... 75.16

2.º 蕭少敏 ....................................................................... 73.02

3.º 張慧筠 ....................................................................... 72.68

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 1 
de Fevereiro de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 7 888,00)

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 27 de Janeiro de 2016, encontra-se aberto o concurso 
de admissão ao curso de promoção a subchefe da carreira ordi-
nária e da carreira de músico, com vista ao preenchimento de 
cinquenta vagas da carreira ordinária e três vagas da carreira 
de músico, pelo prazo de dez dias, a contar do dia seguinte à 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 81/2005 é 
aprovada a fórmula específica de cálculo para o concurso de 
admissão ao posto de subchefe. Para os devidos efeitos, o prazo de 
contagem dos factores de selecção a apreciar no âmbito deste 
concurso, nos termos do n.º 1 do artigo 167.º do Estatuto dos 
Militarizados das Forças de Segurança de Macau, termina no 
dia 7 de Março de 2016. 

A validade do presente curso de promoção é de um ano, 
contada a partir do dia da publicação da classificação final no 
termo do respectivo curso.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 4 de Fevereiro 
de 2016.

O Comandante, Leong Man Cheong, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classificação final dos candidatos aprovados no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de cinco lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, do quadro do pessoal 
da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II 
Série, de 23 de Dezembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ung Nga Teng ............................................................... 75,16

2.º Sio Sio Man ................................................................... 73,02

3.º Cheong Wai Kuan ........................................................ 72,68
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合格投考人： 分

4.º 甄麗英 ....................................................................... 71.65

5.º Romeu Cheang ........................................................ 71.13

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年二月十一日批示認可）

二零一六年二月四日於司法警察局

典試委員會：

主席：廳長 楊春麗

正選委員：處長 高麗娟

  特級督察（勞工事務局） 劉燕珊

按照二零一五年十二月二十三日第五十一期第二組《澳門特

別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行的普

通晉級開考，以填補本局人員編制內技術員職程的第一職階特

級技術員（行政範疇）一缺，合格投考人的最後成績如下：

唯一合格投考人： 分

李嘉儀 ............................................................................. 75.03

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年二月十二日批示認可）

二零一六年二月五日於司法警察局

典試委員會：

主席：廳長 楊春麗

正選委員：處長 高麗娟

  首席特級技術員（行政公職局） 鄧俊成

（是項刊登費用為 $2,418.00）

公 告

根據第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規定，現以審查

文件及有限制方式進行普通晉級開考，以填補司法警察局人員編

制內高級技術員職程第一職階顧問高級技術員（行政範疇）一缺。

Candidatos aprovados: valores

4.º Sandra Lai Chin ........................................................... 71,65

5.º Romeu Cheang ............................................................. 71,13

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da lista de 
classificação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data 
da sua publicação.

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

Segurança, de 11 de Fevereiro de 2016).

Polícia Judiciária, aos 4 de Fevereiro de 2016.

O Júri do concurso: 

Presidente: Ieong Chon Lai, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Kou Lai Kun, chefe de divisão; e

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

De classificação final do candidato aprovado no concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, da car-
reira de técnico, área de administração, do quadro do pessoal 
da Polícia Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II 
Série, de 23 de Dezembro de 2015:

Único candidato aprovado: valores

Lei Ka I, Madalena ............................................................ 75,03

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da lista de clas-
sificação final, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da 
sua publicação.

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

Segurança, de 12 de Fevereiro de 2016).

Polícia Judiciária, aos 5 de Fevereiro de 2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Ieong Chon Lai, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Kou Lai Kun, chefe de divisão; e

Tang Chan Seng, técnico especialista principal da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 2 418,00)

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de administração, do quadro do pes-
soal da Polícia Judiciária, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011.
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上述開考通告張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大

樓十八樓人事及行政處，並上載於司法警察局網站及行政公職局

網站內。投考報名表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登

日緊接的第一個工作日起計十天內遞交。

二零一六年二月十五日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $881.00）

司法警察局通過考核方式進行普通對外入職開考，以填補

人員編制內三缺及行政任用合同制度三缺之技術員職程第一職

階二等技術員（刑事化驗範疇），有關開考通告刊登於二零一五

年八月五日第三十一期第二組《澳門特別行政區公報》。現根據

第23/2011號行政法規第十九條第二款的規定，公佈投考人確定

名單，該名單已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地

下行政輔助中心（長崎街23號入口），投考人亦可透過設置於本

局大樓及路氹分局地下的“資訊亭”查閱，或可瀏覽本局網站：

www.pj.gov.mo。

知識考試（筆試）將於二零一六年四月二日（星期六）下午二

時三十分，在澳門亞馬喇馬路5號濠江中學內進行，為時三小時。

准考人須於考試舉行前二十分鐘到達上述地點。

二零一六年二月十八日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,018.00）

通 告

按照二零一六年二月五日保安司司長批示，並根據第5/2006

號、第2/20 08號及第14/20 09號法律，第26/99/M號法令，第

27/2003號及第23/2011號行政法規，及經第20/2010號行政法規

修改的第9/2006號行政法規之規定，現通過以考核及有限制方

式進行普通晉級開考，並設有關培訓課程，以填補司法警察局編

制內刑事偵查人員組別的第一職階二等督察十缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通晉級開考以考核及有限制的方式為司法警察局編制

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado 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 da mesma Polícia e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública. O prazo para a apre-
sentação 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.

Polícia Judiciária, aos 15 de Fevereiro de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no 
rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, 
n.º 23), podendo ser ainda consultada nos quiosques de infor-
mações instalados no rés-do-chão do mesmo Edifício e no da 
Delegação de COTAI, bem como no website desta Polícia: 
www.pj.gov.mo, a lista definitiva dos candidatos ao concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de três lugares do quadro e três lugares em re-
gime de contrato administrativo de provimento, de técnico de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área laboratorial 
forense da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2015.

A prova de conhecimentos (prova escrita) com a duração de 
três horas, terá lugar na Escola Hou Kong, sita na Estrada de 
Ferreira do Amaral, n.º 5, Macau, no dia 2 de Abril de 2016, 
sábado, pelas 14,30 horas. Os candidatos admitidos deverão 
comparecer no local acima indicado, 20 minutos antes da reali-
zação da mesma prova.

Polícia Judiciária, aos 18 de Fevereiro de 2016. 

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para a Segurança, de 5 de Fevereiro de 2016, e nos termos 
definidos nas Leis n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, conjugados 
com o disposto no Decreto-Lei n.º 26/99/M, Regulamentos 
Administrativos n.os 27/2003 e 23/2011, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 9/2006, na redacção dada pelo 
Regula mento Administrativo n.º 20/2010, se encontra aberto o 
concurso comum, de acesso, de prestação de provas, condicio-
nado, tendo em vista a admissão ao curso de formação, para o 
preenchimento de dez lugares de inspector de 2.ª classe, 1.º es-
calão, do grupo de pessoal de investigação criminal do quadro 
da Polícia Judiciária:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de acesso, de prestação de pro-
vas, condicionado, para o pessoal do quadro da Polícia Judiciá-
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內人員而設。投考報名表應自本通告公佈於《澳門特別行政區公

報》後第一個工作日起計十天內遞交。

本開考的有效期於所述職位填補後終止。

2. 投考條件

根據第26/99/M號法令第三條第二款b）項的規定，在原職級

工作滿三年且工作表現評核不低於“滿意”的司法警察局編制內

刑事偵查人員組別的副督察均可報考。

根據第5/2006號法律第十八條第二款（一）項之規定，凡獲

卓越功績獎者，可為晉升之目的獲得減少一年服務時間，該年時

間皆視為其服務時間。

3. 投考方式

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的投考報名

表（格式一，可於印務局購買或在該局網站下載），並連同履歷

於指定期限及辦公時間內到澳門友誼大馬路823號司法警察局

大樓十八樓人事及行政處報名。

投考人應提交下列文件：

a）有效身份證明文件副本；

b）學歷及專業資格的證明文件；

c）履歷；

d）有關部門發出的個人資料紀錄，其內尤須載明曾任職務，

現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年

資，以及參加開考所需的工作表現評核。

如在投考報名表上明確聲明上述a）、b）及d）項之文件已存

入個人檔案內，則免除遞交該等文件。

4. 職務性質

二等督察負責：

a）領導所屬調查單位的人員；

b）在較複雜的案件中領導調查犯罪工作；

ria, com dez dias de prazo para a apresentação de candidatu-
ras, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

A validade do concurso esgota-se com o preenchimento dos 
respectivos lugares postos a concurso.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os funcionários do grupo de pessoal de 
investigação criminal do  quadro da Polícia Judiciária que de-
tenham a categoria de subinspector e que reúnam três anos de 
serviço na categoria, com menção não inferior a «Satisfaz» na 
avaliação do desempenho, nos termos da alínea b) do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 26/99/M.

Para aqueles que foram concedidas menções de mérito ex-
cepcional, nos termos da alínea 1) do n.º 2 do artigo 18.º da 
Lei n.º 5/2006, pode ser reduzido um ano do tempo de serviço 
para efeitos de acesso. Considera-se esse ano como tempo de 
ser viço.

3. Formalização das candidaturas

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
Ficha de Inscrição em Concurso, aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (modelo 1, pode ser comprado 
na Imprensa Oficial ou obtido através de download no website 
da mesma), devendo a mesma ser entregue dentro do prazo 
fixado e durante as horas de expediente, na Divisão de Pessoal 
e Administrativa, no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciá-
ria, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, acompanha-
do da nota curricular.

Os candidatos devem apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Documento comprovativo das habilitações académicas e 
profissionais;

c) Nota curricular;

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, do 
qual constem, designadamente, os cargos anteriormente exerci-
dos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública, bem como a ava-
liação do desempenho relevante para apresentação a concurso.

A apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e d) é dispensada mediante declaração expressa na ficha de 
inscrição que estes se encontram arquivados nos respectivos 
processos individuais.

4. Conteúdo funcional

Compete ao inspector de 2.ª classe:

a) Dirigir o pessoal afecto a uma unidade de investigação; 

b) Assumir a direcção da investigação criminal nos casos de 
maior complexidade;
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c）監督調查犯罪的行為的合法性；

d）草擬批示、報告書及意見書；

e）如有需要，在委員會及工作小組中代表有關調查單位，以

便在上級就預防和調查犯罪的措施或司法警察局的組織及運作

的管理措施方面作決定時予以配合。

5. 薪俸

第一職階二等督察之薪俸點為載於第2/2008號法律附表四

之薪俸索引表之600點。

6. 甄選方法

錄取入讀二等督察培訓課程之開考，包括下列甄選方法：

a）知識考試；

b）履歷評審；

c）心理測驗；

d）專業面試。

7. 甄選方法的目的

（一）知識考試為三小時的筆試，內容包括解答涉及刑法及

刑事訴訟法的實務問題，分析該問題的法律依據、刑事偵查的技

術及策略，並從犯罪學角度分析該問題。

（二）履歷評審是按情況衡量學歷、專業培訓，以及專業資

歷、專業經驗及工作成果，以評估投考人的任職能力。

（三）心理測驗是採用心理學的技術評估投考人的能力及性

格特徵，以確定其是否符合在司法警察局擔任二等督察職務的

要求。

（四）專業面試是確定及評估投考人為執行司法警察局督

察職務所需的道德及公民品德、專業資歷及專業經驗等專業條

件。

8. 評分制度

第一項甄選方法：知識考試——50%；

第二項甄選方法：履歷評審——10%；

第三項甄選方法：心理測驗——10%；及

第四項甄選方法：專業面試——30%。

c) Controlar a legalidade dos actos de investigação criminal;

d) Elaborar despachos, relatórios e pareceres; 

e) Representar, sempre que necessário, a respectiva unidade 
de investigação em comissões e grupos de trabalho, tendo em 
vista preparar a tomada de decisão superior sobre medidas de 
prevenção e de investigação criminal ou de gestão que interes-
sem à organização e funcionamento da Polícia Judiciária.

5. Vencimento

O inspector de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 600 
da tabela de vencimentos, do mapa IV anexo da Lei n.º 2/2008. 

6. Métodos de selecção

Os métodos de selecção a adoptar no concurso de admissão 
ao curso de formação para inspectores de 2.ª classe são os se-
guintes:

a) Prova de conhecimentos; 

b) Avaliação curricular; 

c) Exame psicológico; 

d) Entrevista profissional. 

7. Objectivos dos métodos de selecção

1) Prova de conhecimentos é composta de uma prova escri-
ta, com a duração de três horas, e compreende a resolução de 
questões práticas de Direito Penal e de Direito Processual Pe-
nal, a análise do seu enquadramento jurídico, técnica e táctica 
de investigação criminal, e a análise sob o ponto de vista crimi-
nológico.

2) Avaliação curricular, destinada a examinar a preparação 
para o desempenho da função, ponderados, consoante os ca-
sos, a habilitação académica, formação profissional, bem como 
a qualificação e experiências profissionais, e os trabalhos reali-
zados.

3) Exame psicológico, destinado a avaliar, mediante o recur-
so a técnicas psicológicas, as capacidades e características da 
personalidade dos candidatos, tendo em vista determinar a sua 
adequação às exigências do exercício de funções de inspector 
de 2.ª classe na Polícia Judiciária.

4) Entrevista profissional, destinada a determinar e avaliar 
elementos relacionados com o perfil moral e cívico, e elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação e 
a experiência profissional dos candidatos, necessárias ao exer-
cício de funções de inspector na Polícia Judiciária.

8. Sistema de classificação

1.º método: Prova de conhecimentos — 50%;

2.º método: Avaliação curricular — 10%;

3.º método: Exame psicológico — 10%; e

4.º método: Entrevista profissional — 30%.
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在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

知識考試、心理測驗及專業面試均為淘汰制，得分低於50分

者被淘汰。

最後成績是加權平均方式計算各項甄選方法的得分而得

出，並將以0分至100分表示，低於50分者被淘汰。

9. 培訓課程

二等督察培訓課程至少為期六個月，教學內容應包括下列學

科：

——憲法概論；

——刑法；

——刑事訴訟法；

——行政法；

——刑事偵查；

——職業道德；

——犯罪學；

——組織社會心理學；

——警務策略；

——情報分析；

——領導技巧及紀律。

為配合培訓的目的，課程大綱除設置上述所指學科外，尚可

設置其他學科。

培訓課程的最後成績不及格者將不予晉升至二等督察職

位。

10. 公佈名單

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門友誼大馬

路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處，並上載到司法警

察局網站（www.pj.gov.mo）。

最後成績名單經認可後將公佈於《澳門特別行政區公報》。

11. 適用法例

本開考由第5/2006號、第2/2008號及第14/2009號法律，第

26/99/M號法令，第27/2003號及第23/2011號行政法規，及經第

20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規規範。

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

A prova escrita, o exame psicológico e a entrevista profissio-
nal são de carácter eliminatório, e consideram-se excluídos os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.

A classificação final resulta da média ponderada das classi-
ficações obtidas nos métodos de selecção utilizados e adopta-
-se a escala de 0 a 100 valores, sendo considerados excluídos os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.

9. Curso de formação

O curso de formação para inspectores de 2.ª classe tem a du-
ração mínima de 6 meses, sendo que os seus conteúdos progra-
máticos devem contemplar as seguintes disciplinas:

— Teoria Geral do Direito Constitucional; 

— Direito Penal; 

— Direito Processual Penal; 

— Direito Administrativo; 

— Investigação Criminal; 

— Deontologia Profissional; 

— Criminologia; 

— Psicossociologia das Organizações;  

— Estratégia Policial; 

— Análise de Informação; 

— Técnicas de liderança e disciplina. 

Podem ser incluídas no programa do curso outras disciplinas 
para além das disciplinas acima mencionadas, sempre que tal 
se entenda adequado às finalidades da formação.

Os candidatos reprovados na classificação final do curso de 
formação não podem ser promovidos ao lugar de inspector de 2.ª 
classe.

10. Publicitação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas na 
Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar do Edifício 
da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, 
Macau, e disponiblizadas no website da mesma (www.pj.gov.mo).

 A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, após a homolo-
gação.

11. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das 
Leis n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, conjugadas com o disposto 
no Decreto-Lei n.º 26/99/M, Regulamentos Administrativos 
n.os 27/2003 e 23/2011, bem como no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 9/2006, na redacção dada pelo Regulamento 
Adminis trativo n.º 20/2010.
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12. 典試委員會

根據第27/2003號行政法規第四條第二款之規定，典試委員

會之組成如下：

主席：局長 周偉光 

正選委員：副局長 薛仲明 

  司法警察學校代校長 程况明

候補委員：廳長 陳堅雄 

  廳長 馮浩賢

按照二零一六年二月五日保安司司長批示，並根據第5/2006

號、第2/20 08號及第14/20 09號法律，第26/99/M號法令，第

27/2003號及第23/2011號行政法規，及經第20/2010號行政法規

修改的第9/2006號行政法規之規定，現通過以考核及有限制方

式進行普通晉級開考，並設有關培訓課程，以填補司法警察局編

制內刑事偵查人員組別的第一職階副督察十缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通晉級開考以考核及有限制的方式為司法警察局編制

內人員而設。投考報名表應自本通告公佈於《澳門特別行政區公

報》後第一個工作日起計十天內遞交。

本開考的有效期於所述職位填補後終止。

2. 投考條件

根據第26/99/M號法令第三條第三款之規定，在原職級工作

滿五年且工作表現評核不低於“滿意”或在原職級工作滿三年且

工作表現評核不低於“十分滿意”的司法警察局編制內之首席刑

事偵查員均可報考。

根據第5/2006號法律第十八條第二款（一）項之規定，凡獲

卓越功績獎者，可為晉升之目的獲得減少一年服務時間，該年時

間皆視為其服務時間。

3. 投考方式

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的投考報名

表（格式一，可於印務局購買或在該局網站下載），並連同履歷

12. Composição do júri

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 27/2003, o júri do concurso tem a seguin-
te composição:

Presidente: Chau Wai Kuong, director.

Vogais efectivos: Sit Chong Meng, subdirector; e

Cheng Fong Meng, director da Escola de Polícia Judiciária, 
substituto.

Vogais suplentes: Chan Kin Hong, chefe de departamento; e

Fong Hou In, chefe de departamento.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para a Segurança, de 5 de Fevereiro de 2016 e, nos termos 
definidos nas Leis n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, conjugados 
com o disposto no Decreto-Lei n.º 26/99/M, Regulamentos 
Administrativos n.os 27/2003 e 23/2011, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 9/2006, na redacção dada pelo 
Regulamento Administrativo n.º 20/2010, se encontra aberto o 
concurso comum, de acesso, de prestação de provas, condicio-
nado, tendo em vista a admissão ao curso de formação, para o 
preenchimento de dez lugares de subinspector, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia 
Judiciária:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de acesso, de prestação de pro-
vas, condicionado, para o pessoal do quadro da Polícia Judiciá-
ria, com dez dias de prazo para a apresentação de candidatu-
ras, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

A validade do concurso esgota-se com o preenchimento dos 
respectivos lugares postos a concurso.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os funcionários do grupo de pessoal 
de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária que 
detenham a categoria de investigador criminal principal e 
que reúnam cinco anos de serviço na categoria, com menção 
não inferior a «Satisfaz» na avaliação do desempenho, ou três 
anos com menção não inferior a «Satisfaz Muito», nos termos 
do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 26/99/M.

Para aqueles que foram concedidas menções de mérito ex-
cepcional, nos termos da alínea 1) do n.º 2 do artigo 18.º da 
Lei n.º 5/2006, pode ser reduzido um ano do tempo de serviço 
para efeitos de acesso. Considera-se esse ano como tempo de 
serviço.

3. Formalização das candidaturas

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
Ficha de Inscrição em Concurso, aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (modelo 1, pode ser comprado 
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於指定期限及辦公時間內到澳門友誼大馬路823號司法警察局

大樓十八樓人事及行政處報名。

投考人應提交下列文件：

a）有效身份證明文件副本；

b）學歷及專業資格的證明文件；

c）履歷；

d）有關部門發出的個人資料紀錄，其內尤須載明曾任職務，

現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年

資，以及參加開考所需的工作表現評核。

如在報名表格上明確聲明上述a）、b）及d）項之文件已存入

個人檔案內，則免除遞交該等文件。

4. 職務性質

副督察負責：

a）輔助督察；

b）領導屬其指導的人員；

c）領導較複雜的犯罪調查工作，但不影響督察的職權；

d）監督並確保對訴訟期限的遵守；

e）草擬批示、報告書及意見書，以便在上級就預防和調查犯

罪的措施作決定時予以配合；

f）執行上級指派的其他犯罪調查工作。

5. 薪俸

第一職階副督察之薪俸點為載於第2/2008號法律附表四之

薪俸索引表之520點。

6. 甄選方法

錄取入讀副督察培訓課程之開考，包括下列甄選方法：

a）知識考試；

b）履歷評審；

c）心理測驗；

d）專業面試。

7. 甄選方法的目的

（一）知識考試為三小時的筆試，考試內容為刑法及刑事訴

訟法的課題、刑事偵查技術及策略的概論，以及相關的輔助科

學。

na Imprensa Oficial ou obtido através de download no website 
da mesma Imprensa), devendo a mesma ser entregue dentro do 
prazo fixado e durante as horas de expediente, na Divisão de 
Pessoal e Administrativa, no 18.º andar do Edifício da Polícia 
Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, acom-
panhado da nota curricular.

Os candidatos devem apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Documento comprovativo das habilitações académicas e 
profissionais;

c) Nota curricular;

d) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, do 
qual constem, designadamente, os cargos anteriormente exerci-
dos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública bem como a ava-
liação do desempenho relevante para apresentação a concurso.

A apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b) 
e d) é dispensada mediante declaração expressa na ficha de 
inscrição que estes se encontram arquivados nos respectivos 
processos individuais.

4. Conteúdo funcional

Compete ao subinspector:

a) Coadjuvar o inspector;

b) Dirigir o pessoal que seja colocado sob a sua orientação;

c) Sem prejuízo da competência do inspector, dirigir as dili-
gências de investigação criminal de maior complexidade;

d) Controlar e garantir o cumprimento dos prazos proce s-
suais;

e) Elaborar despachos, relatórios e pareceres, tendo em vista 
preparar a tomada de decisão superior sobre medidas de pre-
venção e de investigação criminal;

f) Executar outras tarefas de investigação criminal que lhe 
sejam determinadas pelos superiores hierárquicos.

5. Vencimento

O subinspector, 1.º escalão, vence pelo índice 520 da tabela 
de vencimentos, do mapa IV anexo da Lei n.º 2/2008.

6. Métodos de selecção

Os métodos de selecção a adoptar no concurso de admissão 
ao curso de formação para subinspector são os seguintes:

a) Prova de conhecimentos; 

b) Avaliação curricular; 

c) Exame psicológico; 

d) Entrevista profissional. 

7. Objectivos dos métodos de selecção

1) Prova de conhecimentos é composta de uma prova escri-
ta, com a duração de três horas, versando matérias de Direito 
Penal e Processual Penal, noções de técnica e táctica de inves-
tigação criminal e respectivas ciências auxiliares.
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（二）履歷評審是按情況衡量學歷、專業培訓，以及專業資

歷、專業經驗及工作成果，以評估投考人的任職能力。

（三）心理測驗是採用心理學的技術評估投考人的能力及性

格特徵，以確定其是否符合在司法警察局擔任副督察職務的要

求。

（四）專業面試是確定及評估投考人為執行司法警察局副

督察職務所需的道德及公民品德、專業資歷及專業經驗等專業

條件。

8. 評分制度

第一項甄選方法：知識考試——50%；

第二項甄選方法：履歷評審——10%；

第三項甄選方法：心理測驗——10%；及

第四項甄選方法：專業面試——30%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

知識考試、心理測驗及專業面試均為淘汰制，得分低於50分

者被淘汰。

最後成績是加權平均方式計算各項甄選方法的得分而得

出，並將以0分至100分表示，低於50分者被淘汰。

9. 培訓課程

副督察培訓課程至少為期五個月，培訓課程的教學內容應包

括下列學科：

——憲法概論；

——刑法；

——刑事訴訟法；

——行政法；

——刑事偵查；

——物證鑑定科學；

——職業道德；

——犯罪學；

——組織社會心理學；

——警務策略；

——情報分析。

2) Avaliação curricular, destinada a examinar a preparação 
para o desempenho da função, ponderados, consoante os ca-
sos, a habilitação académica, formação profissional, bem como 
a qualificação e experiências profissionais, e os trabalhos reali-
zados.

3) Exame psicológico, destinado a avaliar, mediante o recur-
so a técnicas psicológicas, as capacidades e características da 
personalidade dos candidatos, tendo em vista determinar a sua 
adequação às exigências do exercício de funções de subinspec-
tor na Polícia Judiciária.

4) Entrevista profissional, destinada a determinar e avaliar 
elementos relacionados com o perfil moral e cívico, e elemen-
tos de natureza profissional relacionados com a qualificação e 
a experiência profissional dos candidatos, necessárias ao exer-
cício de funções de subinspector na Polícia Judiciária.

8. Sistema de classificação

1.º método: Prova de conhecimentos — 50%;

2.º método: Avaliação curricular — 10%;

3.º método: Exame psicológico — 10%; e

4.º método: Entrevista profissional — 30%.

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

A prova escrita, o exame psicológico e a entrevista profissio-
nal são de carácter eliminatório, e consideram-se excluídos os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.

A classificação final resulta da média ponderada das classi-
ficações obtidas nos métodos de selecção utilizados e adopta-
-se a escala de 0 a 100 valores, sendo considerados excluídos os 
candidatos que obtenham classificação inferior a 50 valores.

9. Curso de formação

O curso de formação para subinspectores tem a duração mí-
nima de 5 meses, sendo que os seus conteúdos programáticos 
devem contemplar as seguintes disciplinas:

— Teoria Geral do Direito Constitucional; 

— Direito Penal; 

— Direito Processual Penal; 

— Direito Administrativo; 

— Investigação Criminal;

— Polícia Científica; 

— Deontologia Profissional; 

— Criminologia; 

— Psicossociologia das Organizações;  

— Estratégia Policial; 

— Análise de Informação. 
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為配合培訓的目的，課程大綱除設置上述所指學科外，尚可

設置其他學科。

培訓課程的最後成績不及格者將不予晉升至副督察職位。

10. 公佈名單

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門友誼大馬

路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處，並上載到司法警

察局網站（www.pj.gov.mo）。

最後成績名單經認可後將公佈於《澳門特別行政區公報》。

11. 適用法例

本開考由第5/2006號、第2/2008號及第14/2009號法律，第

26/99/M號法令，第27/2003號及第23/2011號行政法規，及經第

20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規規範。

12. 典試委員會

根據第27/2003號行政法規第四條第二款之規定，典試委員

會之組成如下：

主席：局長 周偉光

正選委員：副局長 杜淑森

  司法警察學校代校長 程况明

候補委員：廳長 黃志康

  處長 孫錦輝

二零一六年二月十八日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $14,980.00）

懲 教 管 理 局

公 告

懲教管理局以行政任用合同填補第一職階二等技術員（社會

工作範疇）三缺，經於二零一五年五月六日第十八期第二組《澳

門特別行政區公報》內刊登以考核方式進行普通對外入職開考

通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第二十七條第二款的規定公佈，知識考試成績名單及

Podem ser incluídas no programa do curso outras disciplinas 
para além das disciplinas acima mencionadas, sempre que tal 
se entenda adequado às finalidades da formação.

Os candidatos reprovados na classificação final do curso de 
formação não podem ser promovidos ao lugar de subinspector.

10. Publicitação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas na 
Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar do Edifício 
da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, 
Macau, e disponiblizadas no website da mesma (www.pj.gov.mo).

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, após a homolo-
gação.

11. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das 
Leis n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, conjugadas com o disposto 
no Decreto-Lei n.º 26/99/M, Regulamentos Administrativos 
n.os 27/2003 e 23/2011, bem como no Regulamento Adminis-
trativo n.º 9/2006, na redacção dada pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 20/2010.

12. Composição do júri

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 27/2003, o júri do concurso tem a seguin-
te composição:

Presidente: Chau Wai Kuong, director.

Vogais efectivos: Tou Sok Sam, subdirectora; e

Cheng Fong Meng, director da Escola de Polícia Judiciária, 
substituto.

Vogais suplentes: Vong Chi Hong, chefe de departamento; e

Suen Kam Fai, chefe de divisão.

Polícia Judiciária, aos 18 de Fevereiro de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 14 980,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontram afixados, a partir da data 
da publicação do presente anúncio, no quadro de anúncio do 
Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito na Avenida 
da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, e publicados 
na página electrónica desta Direcção dos Serviços Correc-
cionais www.dsc.gov.mo, a lista classificativa da prova de 
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專業面試通告於本公告公佈之日起張貼於澳門南灣大馬路中華

廣場8樓A座懲教管理局服務諮詢中心，並同時上載於本局網頁

（www.dsc.gov.mo），以供查閱。

根據第23/2011號行政法規第二十八條第一款及第二款的規

定，被除名及被淘汰的投考人可自上指名單公佈之日起計十個工

作日內，就被淘汰及被除名一事向許可開考的實體提起上訴。

二零一六年二月十二日於懲教管理局

典試委員會主席 何少薇

（是項刊登費用為 $1,331.00）

消 防 局

通 告

根據保安司司長於二零一六年一月十四日之批示所核准，關

於開設升級課程考試，以填補消防局人員編制基礎職程中之15

個副消防區長空缺，由本通告刊登於《澳門特別行政區公報》之

翌日起計，十天期限內，接受報名投考。

應考人的總評分是根據第81/2005號保安司司長批示核准的

特定公式計算及該升級課程的有效期為自升級課程之最後評核

名單公布日起計，為期一年。

二零一六年二月十六日於消防局

代局長 梁毓森副消防總監

（是項刊登費用為 $1,018.00）

衛 生 局

名 單

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的醫生職程醫院職務

範疇（放射科及影像學科）第一職階主治醫生一缺，經二零一五

conhecimentos e o aviso da entrevista profissional, do concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento, de três lugares na categoria de técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de serviço social, da Direcção dos Serviços Cor-
reccionais, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 6 
de Maio de 2015. 

Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, os candidatos excluídos podem recorrer da 
exclusão no prazo de dez dias úteis, contados da data da publi-
cação da lista supramencionada, para a entidade que autorizou 
a abertura do concurso.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 12 de Fevereiro de 
2016.

O Presidente do júri, Ho Sio Mei.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Autorizado por despacho do Secretário para a Segurança, de 
14 de Janeiro de 2016, encontra-se aberto o concurso ao curso 
de promoção para o preenchimento de quinze vagas de sub-
chefe, existentes na carreira de base do quadro do pessoal do 
Corpo de Bombeiros, pelo prazo de dez dias, a contar do dia 
seguinte ao da publicação do presente aviso no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, bem como das 
que vierem a ocorrer.

A classificação final dos concorrentes é a resultante da apli-
cação de fórmula específica aprovada por Despacho do Secre-
tário para a Segurança n.º 81/2005, e o prazo de validade do 
respectivo curso de promoção é um ano, contado a partir do 
dia da publicação da classificação final do curso.

Corpo de Bombeiros, aos 16 de Fevereiro de 2016.

O Comandante, substituto, Leong Iok Sam, chefe-mor ad-
junto.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
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年十月七日第四十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核

方式進行普通對外入職開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人： 分

1.º 譚文斌 ........................................................................ 7.84

2.º 梁溢貞 ........................................................................ 7.07

根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》

第二十二條適用的第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第二十八條的規定，投考人可自本最後成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴，及可根

據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》第十九

條第四款的規定，自本最後成績名單公佈之日起計三十日內向中

級法院提起司法上訴。

（經二零一六年二月二日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年一月二十九日於衛生局

典試委員會：

主席：影像科主任醫生 韓銘鈞醫生

正選委員：影像科顧問醫生 邱德正醫生

     影像科顧問醫生 江瑞洲醫生

（是項刊登費用為 $1,732.00）

為以行政任用合同制度填補衛生局醫生職程醫院職務範疇

（精神科）第一職階主治醫生一缺，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》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人： 
姓名 分

林美鳳 ............................................................................. 5.85

根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》

第二十二條適用的第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第二十八條的規定，投考人可自本最後成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴，及可根

hospitalar (radiologia e imagiologia), da carreira médica, pro-
vidos em regime de contrato administrativo de provimento, 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 40, II 
Série, de 7 de Outubro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Tam Man Pan .................................................................7,84

2.º Leong Iat Cheng ............................................................7,07

De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), aplicável ao artigo 22.º do Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Con-
cursal da Carreira Médica), os candidatos podem interpor 
recurso da presente lista de classificação final para a entidade 
que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação, e nos termos do n.º 4 
do artigo 19.º do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 
(Regulamento do Procedimento Concursal da Carreira Mé-
dica), os candidatos podem interpor recurso contencioso da 
presente lista de classificação final para o Tribunal de Segunda 
Instância, no prazo de trinta dias, contados da data da sua pu-
blicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura,  de 2 de Fevereiro de 2016).

Serviços de Saúde, aos 29 de Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Dr. Han Mingjun, chefe de serviço de imagiologia.

Vogais efectivos: Dr. Qiu Dezheng, médico consultor de ima-
giologia; e

Dr. Kong Soi Chau, médico consultor de imagiologia.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

De classificação final do candidato ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (psiquiatria), da carreira médica, provido em regime 
de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saú-
de, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 41, II Série, de 14 de 
Outubro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lam Mei Fong ..................................................................... 5,85

De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), aplicável ao artigo 22.º do Despacho do Chefe do Executi-
vo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica), o candidato pode interpor recurso da pre-
sente lista de classificação final para a entidade que autorizou a 
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abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da 
data da sua publicação, e nos termos do n.º 4 do artigo 19.º do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica), o candidato 
pode interpor recurso contencioso da presente lista de classifi-
cação final para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de 
trinta dias, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Fevereiro de 2016).

Serviços de Saúde, aos 29 de Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Dr. Ho Chi Veng, chefe de serviço de psiquiatria.

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

Dr. Kwok Wai Tak, médico consultor de psiquiatria.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

De classificação final da prova de avaliação para o reconheci-
mento de equivalência de formação total em oncologia — ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, realizado 
nos termos do aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 11 de 
Novembro de 2015, homologada pelo Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Fevereiro de 2016:  

Candidato: valores

Dr.ª Lei Weng Chi .............................................................. 11,5

Serviços de Saúde, aos 17 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 685,00)

Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações 
na área do diagnóstico e terapêutica — área farmacêutica, pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Augusto de 2015, torna-se 
pública a lista classificativa da prova de equiparação:

Candidatos aprovados:

Nomes Valores Observações

1.º Wong Wang Wai ................................... 99

2.º Lok Sio Pan ........................................... 92

3.º Mak Sao Kuan ...................................... 90

4.º Ho Weng In ........................................... 88

5.º Lei Wut Fai ............................................ 76

6.º Chan Sut U ............................................ 75

7.º Chan Wai Lap ....................................... 73

據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》第十九

條第四款的規定，自本最後成績名單公佈之日起計三十日內向中

級法院提起司法上訴。

（經二零一六年二月十二日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年一月二十九日於衛生局

典試委員會：

主席：精神科主任醫生 何志榮醫生

正選委員：精神科顧問醫生　黃輝醫生

            精神科顧問醫生 郭偉德醫生

 （是項刊登費用為 $1,537.00）

根據二零一五年十一月十一日第四十五期《澳門特別行政區

公報》第二組內刊登之通告及按照三月十五日第8/99/M號法令

規定而進行腫瘤科專科同等學歷認可考試。該評核成績已於二

零一六年二月二日獲社會文化司司長確認，現公佈如下：

應考人： 分

李泳姿醫生 ..................................................................... 11.5

二零一六年二月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $ 685.00）

根據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，刊登有關診療範疇同等學歷——藥劑範疇考試之

通告。現公佈考試成績如下：

合格投考人：

姓名 評分 備註

1.º 黃宏威 .............................................................. 99

2.º 陸兆斌 .............................................................. 92

3.º 麥秀均 .............................................................. 90

4.º 何穎妍 .............................................................. 88

5.º 李活輝 .............................................................. 76

6.º 陳雪如 .............................................................. 75

7.º 陳偉立 .............................................................. 73
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Nomes Valores Observações

8.º Sou Nga Iong ......................................... 72

9.º Ao Pui Ian ............................................. 66

10.º Kam Mei Hou ....................................... 62

11.º Leong Iok Kei ....................................... 54 a)

12.º Wong Ka Chon ..................................... 54 a)

13.º He Zhaoman ......................................... 50 a)

14.º Wong Kuok Fong .................................. 50 a)

Observação:

a) A lista é ordenada por ordem alfabética dos nomes roma-
nizados no caso de igualdade de classificação.

Candidatos excluídos:

Nomes Observações

1. Ao Kin Hang B)

2. Chan Hio Lam A)

3. Chan Nga Ip A)

4. Chan Weng Sa B)

5. Fung Ka U A)

6. Lau Íris A)

7. Lei Ka In A)

8. Ng Ka Seng B)

9. Sio Sin U B)

10. Zhong Daiyan B)

Observações:

A) Excluído por ter faltado à prova;

B) Excluído por ter obtido uma classificação final inferior a 
50 valores.

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

(Homologada por despacho do director dos Serviços, substituto, 
de 12 de Fevereiro de 2016).

Serviços de Saúde, aos 4 de Fevereiro de 2016.

A Comissão para a Equiparação de Habilitações na Área do 
Diagnóstico e Terapêutica:

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

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

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

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

Ng Kin Hou, técnico de diagnóstico e terapêutica principal 
dos Serviços de Saúde.

姓名 評分 備註

8.º 蘇雅容 .............................................................. 72

9.º 歐佩欣 .............................................................. 66

10.º 甘美好 .............................................................. 62

11.º 梁玉琪 .............................................................. 54 a）

12.º 王嘉俊 .............................................................. 54 a）

13.º 何兆滿 .............................................................. 50 a）

14.º 黃國鋒 .............................................................. 50 a）

備註：

a）得分相同者按姓名字母排序。

被淘汰之投考人：

姓名 備註

1 歐健恆 B）

2 陳曉琳 A）

3 陳雅葉 A）

4 陳穎莎 B）

5 馮嘉裕 A）

6 Lau Íris A）

7 李家燕 A）

8 吳嘉誠 B）

9 蕭倩裕 B）

10 鍾帶顏 B）

備註：

A）因缺席考試而被淘汰；

B）考試成績低於50分而被淘汰。

經十二月十三日第110/99/M號法令核准之《行政訴訟法典》

第二十五條第二款之規定，任一利害關係人可就本批示提起司

法上訴。

（經二零一六年二月十二日衛生局代局長的批示確認）

二零一六年二月四日於衛生局

診療範疇同等學歷審查委員會：

主席：澳門理工學院高等衛生學校教授 唐海誼

成員：高等教育輔助辦公室代表 何可寧

 衛生局首席顧問診療技術員 Noron ha, A ntón io 

Joaquim

 衛生局顧問診療技術員 陳志成

 衛生局首席診療技術員 吳健豪
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Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações 
na área do diagnóstico e terapêutica — área de registografia, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Augusto de 2015, torna-
-se pública a lista classificativa da prova de equiparação:

A. Cardiopneumologia

Candidatos aprovados:

Nomes Valores Observações

1.º Cheong U Loi ........................................65,00 a)

2.º Fung Chi Hin .........................................65,00 a)

3.º Leong Ka Meng .....................................63,75

4.º Chan Kuan Ieong ..................................62,50 a)

5.º Leong Lok Io .........................................62,50 a)

6.º Lou Cheng I ...........................................51,25

Observação:

a) A lista é ordenada por ordem alfabética dos nomes roma-
nizados no caso de igualdade de classificação.

Candidato excluído:

Nome Observação 

Chan Im Teng A)

Observação:

A) Excluído por ter obtido uma classificação final inferior a 
50 valores.

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

(Homologada por despacho do director dos Serviços, substituto, 

de 11 de Fevereiro de 2016).

Serviços de Saúde, aos 4 de Fevereiro de 2016.

A Comissão para a Equiparação de Habilitações na Área do 
Diagnóstico e Terapêutica:

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

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

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

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

Ng Kin Hou, técnico de diagnóstico e terapêutica principal 
dos Serviços de Saúde.

(Custo desta publicação $ 5 034,00)

根據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，刊登有關診療範疇同等學歷——圖示記錄範疇考

試之通告。現公佈考試成績如下：

A. 心肺學

合格投考人：

姓名 評分 備註

1.º 張于蕾 ............................................................. 65.00 a）

2.º 馮芷軒 ............................................................. 65.00 a）

3.º 梁嘉銘 ............................................................. 63.75

4.º 陳坤暘 ............................................................. 62.50 a）

5.º 梁洛嬈 ............................................................. 62.50 a）

6.º 盧靜兒 ............................................................. 51.25

備註：

a）得分相同者按姓名字母排序。

被淘汰之投考人：

姓名 備註

陳艷婷 A）

備註：

A）考試成績低於50分而被淘汰。

經十二月十三日第110/99/M號法令核准之《行政訴訟法典》

第二十五條第二款之規定，任一利害關係人可就本批示提起司

法上訴。

（經二零一六年二月十一日衛生局代局長的批示確認）

二零一六年二月四日於衛生局

診療範疇同等學歷審查委員會：

主席：澳門理工學院高等衛生學校教授 唐海誼

成員：高等教育輔助辦公室代表 何可寧

 衛生局首席顧問診療技術員 Noron ha, A ntón io 

Joaquim

 衛生局顧問診療技術員 陳志成

 衛生局首席診療技術員 吳健豪

（是項刊登費用為 $5,034.00）
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Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 14.º 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condições para a 
obtenção da graduação em consultor), se encontra afixada, na 
Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Adminis-
tração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. 
Januário, e disponível no website destes Serviços: http://www.
ssm.gov.mo, a lista provisória dos candidatos ao procedimento 
para a obtenção da graduação em consultor na área funcional 
hospitalar, área profissional de ortopedia e traumatologia, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro 
de 2016.

Serviços de Saúde, aos 17 de Fevereiro de 2016.

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, e 
disponível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, 
a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso 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 medicina legal, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 1, II Série, de 6 de Janeiro de 2016.

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 Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 4 do artigo 14.º 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condições para a 
obtenção da graduação em consultor), se encontra afixada, na 
Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Adminis-
tração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. 
Januário, e disponível no website destes Serviços: http://www.
ssm.gov.mo, a lista definitiva dos candidatos ao procedimento 
para a obtenção da graduação em consultor na área funcional 
hospitalar, área profissional de gastrenterologia, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 44, II Série, de 4 de Novembro de 2015.

Serviços de Saúde, aos 17 de Fevereiro de 2016. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

公 告

為展開取得醫院職務範疇矯形外科及創傷科顧問醫生級別

資格的程序，經二零一六年一月十三日第二期《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。

二零一六年二月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $715.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的技術員職程第一

職階二等技術員（法醫範疇）兩缺，經二零一六年一月六日第一期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入

職開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單

已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網

頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年二月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

為展開取得醫院職務範疇胃腸科顧問醫生級別資格的程

序，經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》第十四條第四款規定公佈，投考人確定名

單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局

網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一六年二月十七日於衛生局

局長 李展潤
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為展開取得醫院職務範疇耳鼻喉科顧問醫生級別資格的程

序，經二零一五年十一月十八日第四十六期《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，投考人確定名

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。

二零一六年二月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,263.00）

第1/P/16號公開招標

根據社會文化司司長於二零一六年二月十二日作出的批示，

為取得“向衛生局滅菌科供應醫療消耗品”進行公開招標。有意

投標者可從二零一六年二月二十四日起，於辦公日上午九時至下

午一時及下午二時三十分至五時三十分，前往位於東望洋新街

335號衛生局行政大樓一樓本局物資供應暨管理處查詢有關投

標詳情，並繳付澳門幣肆拾捌元整（$48.00）以取得本次招標的

招標方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦可

於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R /C）本局文書科。

遞交投標書之截止時間為二零一六年四月二十五日下午五時

四十五分。

開標將於二零一六年四月二十六日上午十時在位於仁伯爵綜

合醫院側之“大禮堂”舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

壹拾萬元整（$100,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”的

等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一六年二月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,537.00）

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 14.º 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condições para a 
obtenção da graduação em consultor), se encontra afixada, na 
Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Adminis-
tração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. 
Januário, e disponível no website destes Serviços: http://www.
ssm.gov.mo, a lista definitiva dos candidatos ao procedimento 
para a obtenção da graduação em consultor na área funcional 
hospitalar, área profissional de otorrinolaringologia, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 46, II Série, de 18 de Novembro de 
2015.

Serviços de Saúde, aos 18 de Fevereiro de 2016. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Concurso Público N.º 1/P/16

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Fevereiro de 2016,  
se encontra aberto o concurso público para o «Fornecimento 
de material de consumo clínico para a Secção de Esterilização 
dos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o ca-
derno de encargos se encontram à disposição dos interessados 
desde o dia 24 de Fevereiro de 2016,  todos os dias úteis, das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Apro-
visionamento e Economato destes Serviços, sita na Rua Nova à 
Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços de Saú-
de, 1.º andar, onde serão prestados esclarecimentos relativos ao 
concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de 
$ 48,00 (quarenta e oito patacas), a título de custo das respecti-
vas fotocópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria dos 
Serviços de Saúde) ou ainda mediante a transferência gratuita 
de ficheiros pela internet no website dos S.S. (www.ssm.gov.
mo).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 
17,45 horas do dia 25 de Abril de 2016.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 26 de Abril 
de 2016, pelas 10,00 horas, na sala do «Auditório», situada jun-
to ao CHCSJ.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $ 100 000,00 (cem mil patacas) a 
favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário 
ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou 
através da garantia bancária/seguro-caução de valor equivalen-
te.

Serviços de Saúde, aos 18 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)
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為填補經由衛生局以行政任用合同任用的技術輔導員職程

第一職階首席技術輔導員五缺，現根據第14/2009號法律《公務

人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一六年二月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

通 告

（程序編號：第01/CIRG/CON/2016號）

按照社會文化司司長二零一六年一月七日的批示，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普通

外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 自取得普通外科專科醫生級別後，實際從事普通外科主

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

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços 
de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publicado no 
website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), para o preenchimento de cinco lugares de ad-
junto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 
providos em regime de contrato administrativo de provimento 
dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo para a apresenta-
ção 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 Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)

Aviso

(Ref. do Procedimento n.º 01/CIRG/CON/2016)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Janeiro de 2016, 
e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira 
médica), no Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condi-
ções para a obtenção da graduação em consultor) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o procedimento para a obtenção da 
graduação em consultor na área funcional hospitalar, área pro-
fissional de cirurgia geral:

1. O prazo de apresentação de candidaturas

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

2. Condições de candidatura

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

2.1 Exercício efectivo de funções de médico assistente, du-
rante cinco anos, contados após a obtenção do grau de especia-
lista na área profissional de cirurgia geral.

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 des-
carregada na página electrónica daquela entidade pública ou 
dos Serviços de Saúde) e apresentar os documentos abaixo in-
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九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上午九

時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分），以親送方式交

往位於仁伯爵綜合醫院內的衛生局文書科：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的醫院職務範疇（普通外科）的專科醫生

級別的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

c）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所從事的職務，尤其是從事的時間及方式、在技術職能單位的主

管職務、對實習醫生的指導及門診小組的參與、技術職能部門

及單位的管理、組織及擔任主管的能力及才能、發表的著作及

文章、擔任的醫療範疇職務、教學或研究工作及提高專業資格的

其他資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

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普通外科主治醫生的

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；

dicados, os quais devem ser entregues pessoalmente até ao ter-
mo do prazo fixado e durante o horário de expediente (segunda 
a quinta-feira entre as 9,00 e às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 
horas, sexta-feira entre as 9,00 e às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos Serviços de 
Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário:

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

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

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

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 cinco anos de experiência 
profissional de médico assistente de cirurgia geral, emitido pela 
entidade patronal, ou uma declaração feita, sob compromisso 
de honra, pelo próprio candidato, em que refira que possui ex-
periência profissional.

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

4. Métodos de selecção

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

a) Avaliação curricular: 70%;

b) Prova de conhecimentos: 30%.

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

4.3 O candidato que falte ou desista de qualquer uma das 
provas é automaticamente excluído;
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4.4 有關各項甄選方法的評核參數、加權值及評分準則將張

貼於衛生局行政大樓一樓人事處以供查閱。

5. 甄選方法的目的

5.1 履歷評核包括專業履歷的審查及討論，以分析投考人的

資歷，尤其是參照一般及特別的職業特徵要求分析投考人的專

業及學術方面的能力，以及分析其專業歷程、所取得的經驗及進

行了的培訓的重要性、所擔任的職務類別及取得的工作評核；

5.2 知識考試的目的是透過介紹及討論一份部門或單位的

臨床管理報告或一項研究工作的方式，評核投考人在相關職務

範疇解決問題、處事及應變的能力。

6. 最後評核

6.1 最後評核為所採用的各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，按0至10分的評分制，取得7分或以上的投考人視為合格；

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：普通外科主任醫生 彭向強醫生

正選委員：香港醫學專科學院代表 熊健醫生

     香港醫學專科學院代表 黎卓先教授

候補委員：普通外科顧問醫生  蔡念醫生

     普通外科顧問醫生 李安定醫生

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；

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

5. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

6. Classificação final

6.1 A classificação final resulta da média aritmética ponde-
rada das classificações obtidas nos métodos de selecção uti-
lizados, considerando-se aprovado o candidato que obtenha 
classificação igual ou superior a 7 valores, na escala de 0 a 10 
valores;

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

7. Composição do júri

O júri do procedimento tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de ci-
rurgia geral.

Vogais efectivos: Dr. Ahchong Ah-kian, representante da 
Academia de Medicina de Hong Kong; e

Prof. Lai Cheuck-seen Edward, representante da Academia 
de Medicina de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr. Choi Nim, médico consultor de cirur-
gia geral; e

Dr. Lei On Teng, médico consultor de cirurgia geral.

8. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

8.1 As listas provisória, definitiva e classificativa serão afi-
xadas 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;
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8.3 最後評核名單經認可後，將於《澳門特別行政區公報》

刊登。

9. 適用法例

本程序由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第3/2015號行

政法規《取得顧問醫生級別的條件》，以及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一六年二月十一日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $6,286.00）

按照本人於二零一六年二月三日之批示，下列人士被委任為

范世豪醫生及林俊華醫生普通外科專科同等學歷認可考試（根

據三月十五日第8/99/M號法令）之典試委員會成員：

典試委員會之組成：

主席：普通外科主任醫生 彭向強醫生

正選委員：普通外科顧問醫生 Rosado de Sousa, Luis 

     Manuel醫生 

     香港醫學專科學院代表 溫郁培醫生

候補委員：普通外科顧問醫生 伍維侖醫生

     普通外科顧問醫生 李安定醫生

考試地點：衛生局行政大樓三樓實習醫生培訓委員會會議

室

考試日期：二零一六年三月十四日至十五日

二零一六年二月十七日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,126.00）

按照本人於二零一六年一月二十六日之批示，下列人士被委

任為張暢醫生投考病理解剖科專科最後評核試（根據三月十五

日第8/99/M號法令）之典試委員會成員：

典試委員會之組成：

主席：病理解剖科主治醫生 S i lva C oi mbra Bat a l ha, 

Sellma Luanny醫生

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

9. Legislação aplicável

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

Serviços de Saúde, aos 11 de Feveriero de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 6 286,00)

Por despacho do signatário, de 3 de Fevereiro de 2016, é 
nomeado o júri para a realização do exame de equivalência de 
formação total em cirurgia geral, do Dr. Fan Sai Hou e do Dr. 
Lam Chon Wa (Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março), com 
a seguinte composição:

Membros do Júri:

Presidente: Dr. Pang Heong Keong, chefe de serviço de ci-
rurgia geral.

Vogais efectivos: Dr. Rosado de Sousa, Luis Manuel, médico 
consultor de cirurgia geral; e

Dr. Innes Yuk-pui Wan, representante da Academia de Me-
dicina de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr.ª Ng Wai Lon, médica consultora de ci-
rurgia geral; e

Dr. Lei On Teng, médico consultor de cirurgia geral.

Local do exame: sala de reuniões da Direcção dos Internatos 
Médicos, do 3.º piso do Edifício da Administração dos Servi-
ços de Saúde.

Data do exame: 14 a 15 de Março de 2016.

Serviços de Saúde, aos 17 de Fevereiro de 2016. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

Por despacho do signatário, de 26 de Janeiro de 2016, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em Anatomia Patológica, do médico 
Cheung Cheong, (de acordo com o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 
15 de Março).

O júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Silva Coimbra Batalha, Sellma Luanny, médica 
assistente de anatomia patológica.
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正選委員：病理解剖科主治醫生 池瑞霞醫生

  香港醫學專科學院代表 吳維富醫生

候補委員：病理解剖科主治醫生 黃小彥醫生

  病理解剖科主治醫生 洪凰鳳醫生

考試地點：衛生局行政大樓四樓會議室

考試日期：二零一六年三月三日至四日

二零一六年二月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,155.00）

（開考編號：03515/04-OQ）

按照社會文化司司長於二零一六年二月二日的批示，根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》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，本局現通過考核

方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制度填補衛生局技

術工人職程第五職階技術工人（機電設施設備維修和操作範疇）

兩缺。

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

3. 任用方式

以行政任用合同制度任用，之前需以行政任用合同制度試用

六個月。

4. 職務內容

操控、運作監測、檢查、保存和調校其負責的機械設施設

備，理解圖則和明瞭調校機械或配件的技術規格；檢查機械設施

設備的運作以便發現和找出運作時可能出現的問題；試驗和進

Vogais efectivos: Dr.ª Hlaing Thazin, médica assistente de 
anatomia patológica; e

Dr. Ng Wai Fu, representante da Academia de Medicina de 
Hong Kong.

 Vogais suplentes: Dr.ª Wong Sio In, médica assistente de 
anatomia patológica; e

Dr.ª Hung Huang Feng, médica assistente de anatomia 
patológica.

Local do exame: sala de reuniões do 4.º piso do Edifício da 
Administração dos Serviços de Saúde.

Data do exame: 3 a 4 de Março de 2016.

Serviços de Saúde, aos 18 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

(Ref. do Concurso n.º 03515/04-OQ)

  Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Fevereiro de 
2016, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), conjugado 
com o Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de operário qualificado, 5.º escalão, da 
carreira de operário qualificado, área de reparação e operacio-
nalização de equipamentos e das instalações electromecânicas, 
em regime de contrato administrativo de provimento, dos Ser-
viços de Saúde:

1. Tipo de concurso

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

2. Validade do concurso

A validade do presente concurso é de um ano, a contar da 
data da publicação da lista classificativa final. 

3. Forma de provimento

É provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento, precedido de um período experimental de seis meses 
em regime de contrato administrativo de provimento.

4. Conteúdo funcional

Operar e controlar, monitorizar o funcionamento, inspeccio-
nar, conservar e afinar as instalações e os equipamentos da me-
cânica que estão a seu cargo: interpretar os desenhos e inteirar-
-se das especificações técnicas das máquinas ou peças a afinar; 
examinar o funcionamento da instalação e equipamento da 
mecânica a fim de detectar e localizar eventuais deficiências de 
funcionamento; proceder às reparações e substituições neces-
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行有助於機械設施設備正常運作的調校；按機械設施設備的技

術性能添加潤滑油，協助監察其他後勤輔助設施的運行狀況。

5. 薪酬、工作條件及福利

5.1 第五職階技術工人的薪俸點為第14/2009號法律《公務

人員職程制度》附件一表二所載的第二級別200點。

5.2 需按工作安排接受輪值工作，提供輪值工作將按現行

《澳門公共行政工作人員通則》獲發相應之輪值津貼。

5.3 其他工作條件及福利按現行公職法律制度的一般及特別

標準。

6. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

6.1 澳門特別行政區永久性居民；

6.2 須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一

款b）至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

6.3 具備小學畢業學歷；

6.4 具備不少於12年或以上擔任相關職務的工作經驗*；

* 按第14/2009號法律《公務人員職程制度》第八條第三款規

定，工作經驗須以取得該經驗所任職的僱主實體發出的文件或

投考人以名譽承諾作出的聲明證明。

7. 投考人遞交方法

投考人必須填寫由第250/2011號行政長官批示核准的專用

印件《投考報名表》（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載），於指定期限（自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日

緊接的第一個工作日起計二十日內）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

遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院），報考時須遞交下

列文件：

7.1 與公職無聯繫的報考人須遞交：

a）有效的身份證明文件（遞交時需出示正本核對）；

sárias; ensaiar o conjunto e proceder às afinações conducentes 
a um correcto funcionamento da instalação e equipamento da 
mecânica; providenciar para que a lubrificação se faça de acor-
do com as especificações técnicas da instalação e equipamento 
da mecânica, ajudar na monitorização da situação de funciona-
mento das outras instalações de apoio logístico.

5. Vencimento, condições de trabalho e regalias

5.1 O operário qualificado, 5.º escalão, vence pelo índice 200 
da tabela indiciária de vencimentos, constante do nível 2 do 
Mapa 2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos).

5.2 Caso por conveniência do serviço necessite prestar tra-
balho por turnos, é atribuído ao trabalhador o correspondente 
subsídio de turno, nos termos do Estatuto dos Trabalhadores 
da Administração Pública de Macau.

5.3 As demais condições de trabalho e regalias obedecem 
aos critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função 
Pública em vigor.

6. Condições de candidatura

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

6.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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

6.3 Sejam habilitados com o ensino primário;  

6.4 Possuam, no mínimo, 12 anos de experiência profissional 
na função relacionada. 

* A experiência profissional demonstra-se por documento 
emitido pela entidade empregadora onde foi obtida ou median-
te declaração do candidato sob compromisso de honra, ao abri-
go do disposto no n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos).

7. Forma de admissão

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
«Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Ofi-
cial ou descarregada na página electrónica daquela entidade 
pública ou dos Serviços de Saúde), devendo a mesma ser entre-
gue, pessoalmente, dentro do prazo indicado (vinte dias a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau) e no horário de expediente (2.ª a 5.ª feira: das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas; 6.ª feira: das 9,00 às 
13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), devidamente preenchi-
da, na Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, sita 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, acompanhada 
dos seguintes documentos:

7.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Documento de identificação válido (é necessária a apre-
sentação de original para autenticação);
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b）本通告所要求的學歷證明文件（遞交時需出示正本核

對）；

c）由所任職的僱主實體發出達12年擔任相關工作經驗的工

作證明文件副本，或投考人以名譽承諾作出具備相關工作經驗

的聲明書正本； 

d）經投考人簽署之履歷（詳列學歷、工作經驗及相關專業培

訓/課程，以及附同相關證明文件副本）（所遞交之履歷需經投考

人簽署，否則視為沒有遞交）。

7.2 與公職有聯繫的報考人：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）和d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料記錄，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，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。 

與公職有聯繫的投考人，如上述a）和b）項所指文件以及個

人資料記錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投考

報名表上明確聲明。

8. 甄選方式

甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

8.1 知識考試——50%；

a）筆試——佔知識考試40%（為時兩小時）

b）實務考試——佔知識考試60%（為時一小時三十分）

8.2 專業面試——30%；

8.3 履歷分析——20%。

知識考試是評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平。知識考試取得的成績以0分至100分表示。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件，專業面試的成績以0分至

100分表示。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação de ori-
ginal para autenticação);

c) Cópia dos documentos comprovativos, emitidos pela enti-
dade empregadora, de ter 12 anos de experiência profissional 
na função relacionada, ou original de declaração do candidato 
sob compromisso de honra de possuir experiência profissional 
no trabalho relacionado; 

d) Nota curricular, devidamente assinada (donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, experiência pro-
fissional e formação/curso profissional, devendo a mesma ser 
acompanhada das cópias dos documentos comprovativos men-
cionados) (é necessário que a nota curricular seja assinada pelo 
próprio candidato, sob pena de se considerar como falta de 
entrega da mesma).

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

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, bem como as classi-
ficações de serviço/avaliações do desempenho relevantes para 
apresentação a concurso.

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

8. Métodos de selecção

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

8.1 Prova de conhecimentos: 50%;

a) Prova escrita: 40% da prova de conhecimentos (com dura-
ção de duas horas);

b) Prova prática: 60% da prova de conhecimentos (com du-
ração de uma hora e trinta minutos).

8.2 Entrevista profissional: 30%;

8.3 Análise curricular: 20%.

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhe-
cimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de 
determinada função. Os resultados obtidos na prova de conhe-
cimentos são classificados de 0 a 100.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil de exi-
gências da função. Adopta-se a escala de 0 a 100.

A análise curricular visa examinar a preparação do candi-
dato para o desempenho de determinada função, ponderando 
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工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力，履歷分析的成績以0分至100分表示。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

9. 最後成績

9.1 最後評核是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，

以0分至100分表示。在最後評核中得分低於50分之投考人，作被

淘汰論；

9.2 如投考人得分相同，則按照第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定訂出排名的優先

次序。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）有關機電設施設備維修和操作的專業知識和技能；

b）有關職安健的知識。

知識考試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產

品）查閱任何參考書籍或資料。

11. 名單公佈

知識考試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告內。

12. 典試委員會之組成

典試委員會由下列成員組成：

主席：一等高級技術員 何春明

正選委員：二等技術輔導員 程子健   

  二等技術輔導員 鄭洪林

候補委員：首席顧問高級技術員 張德發

  特級行政技術助理員 楊有成

13. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

13.1 上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

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

貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

a habilitação académica e profissional, a qualificação e expe-
riência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profis-
sional complementar. Adopta-se a escala de 0 a 100.

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

9. Classificação final

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

9.2 Em caso de igualdade classificativa, são aplicados os 
critérios de preferência sucessiva previstos no artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos).

10. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) Conhecimentos e técnicas profissionais sobre a reparação 
e operacionalização de equipamentos e das instalações electro-
mecânicas;

b) Conhecimentos sobre a segurança e saúde ocupacional.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta de 
outros livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos.

11. Publicação de listas

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

12. Júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Ho Chon Meng, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Cheng Chi Kin, adjunto-técnico de 2.ª clas-
se; e

Chiang Hong Lam, adjunto-técnico de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Cheong Tak Fat, técnico superior assessor 
principal; e

Yeung Iao Seng, assistente técnico administrativo especialis-
ta.

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

13.1 As referidas listas serão afixadas na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde e estarão disponíveis na pá-
gina electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo). Os 
locais de afixação e de consulta das referidas listas serão tam-
bém publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.
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13.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

14. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一六年二月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $8,397.00）

按照社會文化司司長於二零一六年二月二日的批示，根據經

第72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第8/99/M號法令的

規定，下列人士被委任為梁志浩的全科實習之全部同等學歷認

可評核考試的典試委員會成員：

典試委員會之組成：

主席：內科顧問醫生 李楚峰醫生

正選委員：兒科主任醫生 楊健梅醫生

  全科主治醫生 林果醫生

候補委員：內科主治醫生 李德明醫生

  全科主任醫生 周志雄醫生

考試方法：知識筆試（佔總成績40%）、客觀結構性臨床評

估（佔總成績30%）及口試（佔總成績30%）

考試地點：衛生局行政大樓四樓會議室

考試日期：二零一六年五月二十三日

考試時間：考試時間表已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓

一樓人事處及上載於本局網頁（http://www.ssm.gov.mo）

二零一六年二月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,361.00）

（開考編號：01516/02-MA.MI）

按照社會文化司司長二零一六年二月十一日的批示，根據第

10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公務人員

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

14. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), conjugada com o Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 18 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 8 397,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Fevereiro de 2016, 
conforme regulado pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Mar-
ço, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 72/2014, é nomeado o júri da prova de avaliação 
para o reconhecimento de equivalência total ao internato ge-
ral, de Leong Chi Hou, com a seguinte composição:

Composição do Júri:

Presidente: Dr. Lei Cho Fong, médico consultor de medicina 
interna.

Vogais efectivos: Dr.ª Ieong Kin Mui, chefe de serviço de pe-
diatria; e

Dr.ª Lam Kuo, médica assistente de clínica geral.

Vogais suplentes: Dr. Li Tak Ming, médico assistente de me-
dicina interna; e

Dr. Chau Chi Hong, chefe de serviço de clínica geral.

Métodos do exame: prova escrita (40% do valor total), OSCES 
(30% do valor total) e prova oral (30% do valor total).

Local da prova: sala de reunião do 4.º piso do Edifício da 
Administração dos Serviços de Saúde.

Data da prova: 23 de Maio de 2016.

Hora da prova: o horário da prova oral encontra-se afixado, 
na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Admi-
nistração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. 
Januário, e disponível no website destes Serviços (http://www.
ssm.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 19 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

(Ref. do Concurso n.º 01516/02-MA.MI)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Fevereiro 
de 2016, e nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime 
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職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規

章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》的規定，衛生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衛生局醫生職程醫院職務範疇（內科）第

一職階主治醫生一缺。

1. 開考類別

本普通對外入職開考以考核方式進行。

2. 開考有效期

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

3. 任用方式

以行政任用合同制度任用，試用期為六個月。

4. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

1）向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

2）執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療處

方、決定病人住院或出院；

3）就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

4）為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工作；

5）與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

6）撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

7）負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

8）在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

9）負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

da carreira médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Con-
cursal da Carreira Médica) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), se acha 
aberto o concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de um lugar de médico assis-
tente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (Medicina Interna), 
da carreira médica, em regime de contrato administrativo de 
provimento, dos Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso

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

2. Validade do concurso 

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

3. Forma de provimento 

É provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento, pelo período experimental de seis meses.

4. Formas de exercício da área funcional

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

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

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

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

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

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

6) Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

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

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

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



4324 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2016 年 2 月 24 日

10）參與教學及學術研究計劃；

11）指導實習醫生的培訓；

12）對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

13）促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

5. 職務內容

主治醫生職務包括：

1）提供醫療服務；

2）參加醫療小組或急診小組；

3）協助培訓活動；

4）收集及整理醫療及流行病學資料；

5）協助進行改善醫療服務的研究工作；

6）與衛生當局及其他當局合作；

7）參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

8）履行其他交由其執行的職務；

9）提供專科醫療服務；

10）當被指定時，加入開考的典試委員會；

11）當被指定時，擔任教學職務；

12）參與及協助開展科研計劃；

13）協助普通科醫生的專業發展；

14）輔助顧問醫生及主任醫生；

15）參與所屬部門的管理；

16）在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關社

區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

6. 薪俸、工作條件及福利

第一職階主治醫生之薪俸點為第10/2010號法律《醫生職程

制度》附件表一所載的740點。

其他工作條件及福利按現行公職法律制度及第10/2010號法

律《醫生職程制度》的一般及特別標準。

7. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

7.1 澳門特別行政區永久性居民；

10) Participar em projectos de ensino e investigação científica;

11) Orientar a formação de médicos internos;

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

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

5. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

1) Prestar serviços médicos;

2) Participar em equipas médicas ou de urgência;

3) Colaborar nas acções de formação;

4) Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

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

6) Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

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

8) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

9) Prestar serviços médicos diferenciados;

10) Participar em júris de concursos, quando designado;

11) Desempenhar funções docentes, quando designado;

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

13) Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;

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

15) Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

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

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

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

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

7. Condições de candidatura

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

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

款b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

7.3 具備醫學學士學位學歷；

7.4 根據經第72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第

8/99/M號法令規定合格完成內科專業範疇的專科培訓，或根據

上述法令規定取得內科專業範疇專科培訓之同等學歷認可。

8. 投考辦法

投考人應自本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接

的第一個工作日起計二十個工作日內，填妥經第133/2012號社會

文化司司長批示第一款核准的投考報名表（可於印務局購買或於

本局網頁下載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時間（週

一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五

分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分）

以親送方式遞交到衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）：

8.1 與公職無聯繫的投考人應遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）醫學學士學位的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

c）本通告所要求的醫院職務範疇（內科）的專科級別的證明

文件（遞交時需出示正本核對）；

d）經投考人簽署之履歷一式三份。（詳列在相關職務範疇

內所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習

醫生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、組

織及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇職

位的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）（所

遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

8.2 與公職有聯繫的投考人應遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）和d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

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

 7.3 Sejam habilitados com licenciatura em medicina;

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

8. Forma de admissão

Os candidatos devem apresentar no prazo de vinte dias úteis 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau, mediante a entrega, pessoalmente, da «Ficha 
de inscrição em concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 (ad-
quirida na Imprensa Oficial ou através da sua página electró-
nica), devidamente preenchida, até ao termo do prazo fixado e 
durante o horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, sexta-feira das 9,00 às 
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, acompanhada dos seguintes documentos:

 8.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

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

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

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

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

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

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 



4326 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2016 年 2 月 24 日

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）、b）和c）項所指文件及個

人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可豁免遞交，但須在報名

表上明確聲明。

9. 甄選方法

甄選以下列方法進行，而每項甄選方法之評分比例如下：

9.1 知識考試──佔總成績50%；

9.2 履歷分析──佔總成績50%。

缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力。以閉卷形式的筆試進行，為時三小時，

該考試採用10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。

包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析投

考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並參

照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、所取

得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工作評

核。

有關開考的各項甄選方法的評核參數、加權值及評分準則

已張貼於衛生局行政大樓一樓人事處以供查閱。

10. 最後成績

10.1 最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均

數，以0分至10分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於5分之投

考人，均作被淘汰論。

10.2 如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相

關的職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績者；

在與開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年資者。

採用前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第23/2011

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

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

9. Métodos de selecção

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

9.1 Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

9.2 Análise curricular: 50% do valor total.

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

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

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

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

10. Classificação final

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

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

定處理。

11. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試——筆試

內科專科的醫學知識。

筆試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）查

閱任何法規、書籍或參考資料。

12. 名單公佈

知識考試的地點，日期及時間將載於確定名單的公告內。

13. 典試委員會

本開考之典試委員會由下列成員組成：

主席：內科顧問醫生　吳浩

正選委員：內科主治醫生　陳肖萍

     內科主治醫生　葉家雄

候補委員：內科顧問醫生　蔡紅

     內科主治醫生　余育璇

14. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

14.1 上述名單將於若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處張

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

貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

14.2 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

15. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號

法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生

職程開考程序規章》以及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一六年二月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $11,008.00）

de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-
mente referidos, aplica-se o artigo 26.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos). 

11. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

Os conhecimentos médicos sobre Medicina Interna.

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

12. Publicação de lista

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

13. Júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina interna.

Vogais efectivos: Dr.ª Chan Chio Peng, médica assistente de 
medicina interna; e

Dr. Ip Kar Hung, médico assistente de medicina interna.

Vogais suplentes: Dr.ª Choi Hong, médica consultora de me-
dicina interna; e

Dr.ª U Iok Sun, médica assistente de medicina interna.

14. Local de afixação das listas provisória, definitiva e classi-
ficativa

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

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

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das 
Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regi-
me das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).

Serviços de Saúde, aos 19 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 11 008,00)
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Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Choi Kin Cheong requerido o 
subsídio por morte, subsídio de funeral e outros abonos a que 
tem direito, por falecimento da sua cônjuge, Wong Weng Hou, 
que foi adjunta-técnica principal, 1.º escalão, dos Serviços de 
Saúde, devem todos os que se julgam com direito à percepção 
dos mesmos subsídios e outros abonos acima referidos, 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 resolvida a 
pretensão do requerente, findo que seja esse prazo.

Serviços de Saúde, aos 18 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 715,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Avisos

Despacho n.º 001/GD/2016

Tendo em consideração o disposto no n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, no artigo 10.º da Lei 
n.º 15/2009, nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009, no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, e no uso da faculdade con-
ferida pelo n.º 4 do Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 16/2015, publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, Su-
plemento, de 13 de Fevereiro de 2015, determino:

1. São subdelegadas no subdirector destes Serviços, Lou Pak 
Sang, as seguintes competências, no âmbito da gestão do De-
partamento de Juventude, do pessoal de Inspecção Escolar e 
do pessoal que presta apoio jurídico:

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

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

3) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude e dos seus familiares 
às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de 
Saúde;

4) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
o direito à percepção de ajudas de custo por um dia;

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

三十日告示

茲公佈，蔡鍵璋，申領其亡妻黃泳豪（曾為衛生局第一職階

首席技術輔導員）之死亡津貼、喪葬津貼及其他有權利收取的款

項，如有人士認為具有權利領取上述津貼及款項，應自本告示在

《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向本局提出申

請應有之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之

要求將被接納。

二零一六年二月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $715.00）

教 育 暨 青 年 局

通 告

第001/GD/2016號批示

經考慮八月十一日第8 5/8 4 / M號法令第三條第三款、第

15/2009號法律第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第

二十三條，以及十二月二十一日第81/92/M號法令第三條第二款

的規定，並行使公佈於二零一五年二月十三日第六期《澳門特別

行政區公報》第二組副刊之第16/2015號社會文化司司長批示第

四款賦予的職權，作出本批示。

一、轉授予本局副局長老柏生以下屬管理青年廳、學校督導

人員及法律人員範疇之權限：

（一）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由或工

作需要而提交的轉移年假申請作出決定；

（二）批准不超越法定上限的超時或輪值工作；

（三）批准教育暨青年局工作人員及其家屬前往衛生局範圍

內運作的健康檢查委員會作檢查；

（四）決定工作人員出外公幹，但以有權收取一天日津貼的

情況為限；

（五）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、研

討會、座談會、講座及其他同類的活動，以及批准有關人員在上

項所指條件下參加在澳門特別行政區以外舉行的該等活動；
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（六）按照法律規定，批准支付日津貼及啟程津貼；

（七）批准返還不涉及擔保承諾或執行與教育暨青年局或澳

門特別行政區所簽訂合同的文件；

（八）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨

青年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財

貨和勞務的開支，但以澳門幣二十五萬元為限；如屬免除諮詢或

豁免訂立書面合同者，有關金額上限減半；

（九）批准金額不超過澳門幣五千元的招待費；

（十）批准提供與教育暨青年局存檔文件有關的資訊、查閱

該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（十一）在教育暨青年局職責範疇，簽署發給澳門特別行政

區的實體和機構的文書，及簽署發給澳門特別行政區以外地方

非官方實體和機構的文書。

二、轉授予本局副局長郭小麗以下屬管理教育研究暨資源

廳、教育廳、公立學校、德育中心及氹仔教育活動中心範疇之權

限：

（一）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由或工

作需要而提交的轉移年假申請作出決定；

（二）批准不超越法定上限的超時或輪值工作；

（三）批准教育暨青年局工作人員及其家屬前往衛生局範圍

內運作的健康檢查委員會作檢查；

（四）決定工作人員出外公幹，但以有權收取一天日津貼的

情況為限；

（五）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、研

討會、座談會、講座及其他同類的活動，以及批准有關人員在上

項所指條件下參加在澳門特別行政區以外舉行的該等活動；

（六）按照法律規定，批准支付日津貼及啟程津貼；

（七）批准返還不涉及擔保承諾或執行與教育暨青年局或澳

門特別行政區所簽訂合同的文件；

6) Autorizar o pagamento de ajudas de custo diárias e de 
embarque, nos termos legais;

7) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-
tinentes à garantia de compromissos ou à execução de contra-
tos com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude ou 
com a Região Administrativa Especial de Macau;

8) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude, até ao montante de $ 250 000,00 
(duzentas e cinquenta mil) patacas, sendo este valor reduzido a 
metade quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebra-
ção de contrato escrito;

9) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$ 5 000,00 (cinco mil) patacas;

10) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados na Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, com exclusão dos excepcionados por 
lei;

11) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e a entidades 
e organismos não governamentais do exterior, no âmbito das 
atribuições da Direcção dos Serviços de Educação e Juventu-
de.

2. São subdelegadas na subdirectora destes Serviços, Kuok 
Sio Lai, as seguintes competências, no âmbito da gestão do 
Departamento de Estudos e Recursos Educativos, do Departa-
mento de Ensino, das escolas oficiais, do Centro de Educação 
Moral e do Centro de Actividades Educativas da Taipa:

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

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

3) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude e dos seus familiares 
às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de 
Saúde;

4) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
o direito à percepção de ajudas de custo por um dia;

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

6) Autorizar o pagamento de ajudas de custo diárias e de 
embarque, nos termos legais;

7) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-
tinentes à garantia de compromissos ou à execução de contra-
tos com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude ou 
com a Região Administrativa Especial de Macau;
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（八）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨

青年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財

貨和勞務的開支，但以澳門幣二十五萬元為限；如屬免除諮詢或

豁免訂立書面合同者，有關金額上限減半；

（九）批准金額不超過澳門幣五千元的招待費；

（十）批准提供與教育暨青年局存檔文件有關的資訊、查閱

該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（十一）在教育暨青年局職責範疇，簽署發給澳門特別行政

區的實體和機構的文書，及簽署發給澳門特別行政區以外地方

非官方實體和機構的文書；

（十二）批准發出存檔於教育暨青年局內與私立學校學生的

學歷文件有關的證明；

（十三）就學生或教育監護人對教育暨青年局屬下的學校機

關的決定提出的異議或上訴作出決定。

三、轉授予本局教育研究暨資源廳廳長黃健武以下屬管理

該組織附屬單位範疇之權限：

（一）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青

年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨

和勞務的開支，但以澳門幣十萬元為限；如屬免除諮詢或豁免訂

立書面合同者，有關金額上限減半；

（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執

行決定所需的文書。

四、轉授予本局教育廳廳長梁慧琪以下屬管理該組織附屬

單位範疇之權限：

（一）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青

年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨

和勞務的開支，但以澳門幣十五萬元為限；如屬免除諮詢或豁免

訂立書面合同者，有關金額上限減半；

（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執

行決定所需的文書。

8) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude, até ao montante de $ 250 000,00 
(duzentas e cinquenta mil) patacas, sendo este valor reduzido a 
metade quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebra-
ção de contrato escrito;

9) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$ 5 000,00 (cinco mil) patacas;

10) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados na Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, com exclusão dos excepcionados por 
lei;

11) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e a entidades 
e organismos não governamentais do exterior, no âmbito das 
atribuições da Direcção dos Serviços de Educação e Juventu-
de;

12) Autorizar a emissão de certidões relativas às habilitações 
académicas dos alunos das instituições educativas particulares, 
cujos processos se encontrem arquivados na Direcção dos Ser-
viços de Educação e Juventude;

13) Decidir as reclamações ou recursos de estudantes e en-
carregados de educação sobre decisões dos órgãos dos estabe-
lecimentos de ensino dependentes da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude.

3. São subdelegadas no chefe do Departamento de Estudos 
e Recursos Educativos destes Serviços, Wong Kin Mou, as se-
guintes competências, no âmbito da gestão daquela subunidade 
orgânica:

1) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude, até ao montante de $ 100 000,00 (cem 
mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade quando tenha 
sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito;

2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos 
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da 
Região Administrativa Especial de Macau.

4. São subdelegadas na chefe do Departamento de Ensino 
destes Serviços, Leong Vai Kei, as seguintes competências, no 
âmbito da gestão daquela subunidade orgânica:

1) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisi-
ção de bens e serviços por força das dotações inscritas no capí-
tulo da tabela de despesas do orçamento da Região Adminis-
trativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, até ao montante de $ 150 000,00 (cento 
e cinquenta mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade 
quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de 
contrato escrito;

2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos 
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da 
Região Administrativa Especial de Macau.
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五、轉授予本局青年廳廳長袁凱清以下屬管理該組織附屬

單位範疇之權限：

（一）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青

年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨

和勞務的開支，但以澳門幣十萬元為限；如屬免除諮詢或豁免訂

立書面合同者，有關金額上限減半；

（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執

行決定所需的文書。

六、轉授予本局學校管理暨行政廳廳長阮佩賢以下屬管理

該組織附屬單位範疇之權限：

（一）批准特別假期以及就因個人理由或工作需要而提交的

轉移年假申請作出決定；

（二）批准不超越法定上限的超時工作；

（三）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青

年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨

和勞務的開支，但以澳門幣十五萬元為限；如屬免除諮詢或豁免

訂立書面合同者，有關金額上限減半；

（四）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執

行決定所需的文書。

七、轉授予本局學校管理暨行政廳廳長阮佩賢以下屬管理

本局所有組織附屬單位及從屬機構範疇之權限：

（一）簽署任用書，但領導及主管人員的任用除外；

（二）以澳門特別行政區的名義，簽署所有行政任用合同；

（三）簽署計算及結算教育暨青年局工作人員服務時間的證

明文件；

（四）批准教育暨青年局工作人員及其家屬前往衛生局範圍

內運作的健康檢查委員會作檢查；

（五）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（六）按照法律規定，批准向有關工作人員發放經十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

5. São subdelegadas na chefe do Departamento de Juventude 
destes Serviços, Un Hoi Cheng, as seguintes competências, no 
âmbito da gestão daquela subunidade orgânica:

1) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude, até ao montante de $ 100 000,00 (cem 
mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade quando tenha 
sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito;

2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos 
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da 
Região Administrativa Especial de Macau.

6. São subdelegadas na chefe do Departamento de Gestão e 
Administração Escolar destes Serviços, Iun Pui Iun, as seguin-
tes competências, no âmbito da gestão daquela subunidade 
orgânica:

1) Conceder licença especial e decidir sobre pedidos de 
transferência de férias, por motivos pessoais ou por conveniên-
cia de serviço;

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

3) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisi-
ção de bens e serviços por força das dotações inscritas no capí-
tulo da tabela de despesas do orçamento da Região Adminis-
trativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, até ao montante de $ 150 000,00 (cento 
e cinquenta mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade 
quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de 
contrato escrito;

4) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos 
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da 
Região Administrativa Especial de Macau.

7. São subdelegadas na chefe do Departamento de Gestão e 
Administração Escolar destes Serviços, Iun Pui Iun, as seguin-
tes competências, no âmbito da gestão de todas as subunidades 
orgânicas e organismos dependentes destes Serviços:

1) Assinar os diplomas de provimento, com excepção do pro-
vimento do pessoal de direcção e chefia;

2) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau, em todos os contratos administrativos de provimento;

3) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores da 
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude;

4) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude e dos seus familiares 
às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de 
Saúde;

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

6) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e de sub-
sídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
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則》及第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》

或合同規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公

務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金；

（七）批准返還不涉及擔保承諾或執行與教育暨青年局或

澳門特別行政區所簽訂合同的文件，但屬兩位副局長的權限除

外；

（八）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；

（九）批准教育暨青年局運作所必需的每月固定開支，例如

設施及動產的租賃開支、保險開支、水電及氣體開支、清潔及衛

生開支、公共地方開支、不動產相關設備保養開支、資訊設備及

其相關系統保養開支、交通及通訊相關開支、期刊（書刊或電子

刊物）開支或其他同類開支；

（十）批准提供與教育暨青年局存檔文件有關的資訊、查閱

該等文件或發出該等文件的證明，但屬兩位副局長的權限或法

律另有規定者除外。

八、轉授予本局社會暨教育輔助處處長薛榮滔以下屬管理該

組織附屬單位範疇之權限：

（一）批准特別假期以及就因個人理由或工作需要而提交的

轉移年假申請作出決定；

（二）准許不超越法定上限的超時工作；

（三）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青

年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨

和勞務的開支，但以澳門幣五萬元為限；如屬免除諮詢或豁免訂

立書面合同者，有關金額上限減半；

（四）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執

行決定所需的文書。

九、轉授予本局財政暨財產管理處處長馮若梅在管理本局

所有組織附屬單位及從屬機構範疇內，批准作出由載於澳門特

別行政區預算內關於教育暨青年局的開支表章節中的撥款承擔

de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de 
antiguidade e dos subsídios de residência e de família), ou nos 
contratos e a atribuição do prémio de tempo de contribuição 
previsto no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos, estabelecido na Lei n.º 8/2006, aos respectivos 
trabalhadores, nos termos legais;

7) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-
tinentes à garantia de compromissos ou à execução de contra-
tos com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude ou 
com a Região Administrativa Especial de Macau, excepto no 
âmbito das competências previstas dos subdirectores;

8) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

9) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais 
certos e necessários ao funcionamento do serviço, como sejam 
as de arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, 
de seguro, do pagamento de electricidade, água e gás, serviços 
de limpeza e higiene, despesas de condomínio, de manutenção 
dos equipamentos existentes nos bens imóveis, de manutenção 
dos equipamentos informáticos e sistemas envolvidos, despesas 
relativas a transporte e telecomunicações, publicações periódi-
cas (em suporte de papel ou informático) ou de outras da mes-
ma natureza;

10) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados na Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, excepto no âmbito das competências 
previstas dos subdirectores, ou com exclusão dos excepciona-
dos por lei.

8. São subdelegadas no chefe da Divisão de Apoios Sócio-
-Educativos destes Serviços, Sit Weng Tou, as seguintes com-
petências, no âmbito da gestão daquela subunidade orgânica:

1) Conceder licença especial e decidir sobre pedidos de 
transferência de férias, por motivos pessoais ou por conveniên-
cia de serviço;

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

3) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude, até ao montante de $ 50 000,00 
(cinquenta mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade 
quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de 
contrato escrito;

4) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos 
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da 
Região Administrativa Especial de Macau.

9. É subdelegada na chefe da Divisão de Gestão Financeira 
e Patrimonial destes Serviços, Fong Ieok Mui, a competência 
para autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição 
de bens e serviços por força das dotações inscritas no capítulo 
da tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa 
Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de Edu-
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的、用於進行工程及取得財貨和勞務的開支，但以澳門幣五萬元

為限。

十、轉授予本局中學暨技術職業教育處處長吳偉雄、學前暨

小學教育處處長龔志明及延續教育處處長江毅在管理該組織附

屬單位範疇內，批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教

育暨青年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取

得財貨和勞務的開支，但以澳門幣五萬元為限。

十一、轉授予本局教育研究暨教育改革輔助處處長黃逸恆、

教育設備處處長黃超然、組織暨資訊處處長黎玉燕、青年結社培

訓暨輔導處處長陳旭偉、學校體育暨課餘活動事務處處長張敏

輝及人事處處長梁麗卿在管理該組織附屬單位範疇內，批准作

出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青年局的開支表章

節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨和勞務的開支，但

以澳門幣五萬元為限；如屬免除諮詢或豁免訂立書面合同者，有

關金額上限減半。

十二、轉授予樂富中葡幼稚園校長梁顯娟、何東中葡小學校

長何艷華、氹仔中葡小學校長葉惠瑜、路環中葡小學校長鄭國

卿、二龍喉中葡小學校長Felizbina Carmelita Gomes及北區中

葡小學校長林炳煥在管理該從屬機構範疇內，批准作出由載於

澳門特別行政區預算內關於教育暨青年局的開支表章節中的撥

款承擔的、用於進行工程及取得財貨和勞務的開支，但以澳門幣

一萬五千元為限。

十三、轉授予高美士中葡中學校長梁祐澄、中葡職業技術學

校校長陳英倫及鄭觀應公立學校校長胡潔在管理該從屬機構範

疇內，批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青年

局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨和

勞務的開支，但以澳門幣五萬元為限；如屬免除諮詢或豁免訂立

書面合同者，有關金額上限減半。

cação e Juventude, até ao montante de $ 50 000,00 (cinquenta 
mil) patacas, no âmbito da gestão de todas as subunidades or-
gânicas e organismos dependentes da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude.

10. É subdelegada no chefe da Divisão de Ensino Secundário 
e Técnico-Profissional, Ng Vai Hong, no chefe da Divisão de 
Educação Pré-Escolar e Ensino Primário, Kong Chi Meng, e 
no chefe da Divisão de Extensão Educativa destes Serviços, 
Kong Ngai, a competência para autorizar despesas com a 
realização de obras e a aquisição de bens e serviços por força 
das dotações inscritas no capítulo da tabela de despesas do 
orçamento da Região Administrativa Especial de Macau rela-
tivo à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, até ao 
montante de $ 50 000,00 (cinquenta mil) patacas, no âmbito da 
gestão daquelas subunidades orgânicas. 

11. É subdelegada no chefe da Divisão de Estudos e Apoio 
à Reforma Educativa, Vong Iat Hang, no chefe da Divisão de 
Equipamentos Educativos, Wong Chio In, na chefe da Divisão 
de Organização e Informática, Lai Iok In, no chefe da Divisão 
de Formação e Apoio ao Associativismo Juvenil, Chan Iok 
Wai, na chefe da Divisão de Desporto Escolar e Ocupação 
de Tempos Livres, Cheong Man Fai, e na chefe da Divisão de 
Gestão de Pessoal destes Serviços, Leong Lai Heng, a compe-
tência para autorizar despesas com a realização de obras e a 
aquisição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude, até ao montante de $ 50 000,00 (cin-
quenta mil) patacas, no âmbito da gestão daquelas subunidades 
orgânicas, sendo este valor reduzido a metade quando tenha 
sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito.

12. É subdelegada na directora do Jardim de Infância Luso-
-Chinês Girassol, Leong Hin Kun, na directora da Escola Pri-
mária Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung, Ho Im Wa, na direc-
tora da Escola Luso-Chinesa da Taipa, Ip Wai U, na directora 
da Escola Luso-Chinesa de Coloane, Chiang Kuok Heng, na 
directora da Escola Primária Luso-Chinesa da Flora, Felizbina 
Carmelita Gomes, e na directora da Escola Primária Luso-
-Chinesa do Bairro Norte, Lam Peng Wun, a competência para 
autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de 
bens e serviços por força das dotações inscritas no capítulo da 
tabela de despesas do orçamento da Região Administrativa Es-
pecial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil) pata-
cas, no âmbito da gestão daqueles organismos dependentes.

13. É subdelegada no director da Escola Secundária Luso-
-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, Leong Iao Cheng, no direc-
tor da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, Chan Ieng 
Lon, e na directora da Escola Oficial Zheng Guanying, Wu 
Kit, a competência para autorizar despesas com a realização de 
obras e a aquisição de bens e serviços por força das dotações 
inscritas no capítulo da tabela de despesas do orçamento da 
Região Administrativa Especial de Macau relativo à Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, até ao montante 
de $ 50 000,00 (cinquenta mil) patacas, no âmbito da gestão 
daqueles organismos dependentes, sendo este valor reduzido a 
metade quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebra-
ção de contrato escrito.
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十四、轉授予本局文件、資訊暨公共關係中心主任曾曉茵以

下屬管理該組織附屬單位範疇之權限：

（一）准許不超越法定上限的超時工作；

（二）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青

年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨

和勞務的開支，但以澳門幣二萬五千元為限；

（三）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執

行決定所需的文書。

十五、轉授予本局教育資源中心代主任簡燕萍、成人教育中

心主任張貴新、語言推廣中心主任陳家敏、氹仔教育活動中心主

任鄺耀忠、教育心理輔導暨特殊教育中心主任周佩玲、德育中心

主任梁怡安、黑沙環青年活動中心主任薛鳳翹、青年試館主任盧

靜、外港青年活動中心主任陳煥珊及駿菁活動中心主任黃嘉祺

以下屬管理該從屬機構範疇之權限：

（一）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青

年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨

和勞務的開支，但以澳門幣二萬五千元為限；

（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執

行決定所需的文書。

十六、轉授予本局學校督導協調員黃懿蓮以下屬管理該範疇

之權限：

（一）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於教育暨青

年局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨

和勞務的開支，但以澳門幣五萬元為限；如屬免除諮詢或豁免訂

立書面合同者，有關金額上限減半；

（二）簽署發送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執

行決定所需的文書。

十七、轉授予中學暨技術職業教育處處長吳偉雄、學前暨小

學教育處處長龔志明、延續教育處處長江毅、青年結社培訓暨

輔導處處長陳旭偉、學校體育暨課餘活動事務處處長張敏輝、

14. São subdelegadas na directora do Centro de Documen-
tação, Informação e Relações Públicas destes Serviços, Tsang 
Hio Ian, as seguintes competências, no âmbito da gestão da-
quela subunidade orgânica:

1) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias, até ao limite legalmente previsto;

2) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude, até ao montante de 25 000,00 (vinte 
e cinco mil) patacas;

3) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos 
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da 
Região Administrativa Especial de Macau.

15. São subdelegadas na directora, substituta, do Centro 
de Recursos Educativos, Kan In Peng, no director do Centro 
de Educação Permanente, Cheong Kuai San, na directora do 
Centro de Difusão de Línguas, Chan Ka Man, no director do 
Centro de Actividades Educativas da Taipa, Kuong Iu Chong, 
na directora do Centro de Apoio Psico-Pedagógico e Ensino 
Especial, Chow Pui Leng, no director do Centro de Educação 
Moral, Leong I On, na directora do Centro de Actividades Ju-
venis da Areia Preta, Sit Fong Kio, na directora do Centro de 
Experimentação para Jovens, Lou Cheng, na directora do Cen-
tro de Actividades Juvenis do Porto Exterior, Chan Wun San, 
e na directora do Centro de Actividades Juvenis do Bairro do 
Hipódromo destes Serviços, Wong Ka Ki, as seguintes compe-
tências, no âmbito da gestão daqueles organismos dependentes:

1) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-
sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 
capítulo da tabela de despesas do orçamento da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude, até ao montante de 25 000,00 (vinte 
e cinco mil) patacas;

2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos 
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da 
Região Administrativa Especial de Macau.

16. São subdelegadas na coordenadora da Inspecção Escolar 
destes Serviços, Wong I Lin, as seguintes competências, no âm-
bito da gestão daquela área:

1) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisi-
ção de bens e serviços por força das dotações inscritas no capí-
tulo da tabela de despesas do orçamento da Região Adminis-
trativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, até ao montante de 50 000,00 (cinquenta 
mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade quando tenha 
sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito;

2) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos 
processos e à execução das decisões, dirigido a entidades da 
Região Administrativa Especial de Macau.

17. É subdelegada no chefe da Divisão de Ensino Secundário 
e Técnico-Profissional, Ng Vai Hong, no chefe da Divisão de 
Educação Pré-Escolar e Ensino Primário, Kong Chi Meng, 
no chefe da Divisão de Extensão Educativa, Kong Ngai, no 
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財政暨財產管理處處長馮若梅、人事處處長梁麗卿、樂富中葡

幼稚園校長梁顯娟、何東中葡小學校長何艷華、氹仔中葡小學

校長葉惠瑜、路環中葡小學校長鄭國卿、二龍喉中葡小學校長

Felizbina Carmelita Gomes、北區中葡小學校長林炳煥、中葡

職業技術學校校長陳英倫及鄭觀應公立學校校長胡潔簽署發

送澳門特別行政區的實體單純為編製卷宗及執行決定所需的文

書。

十八、轉授予樂富中葡幼稚園校長梁顯娟、何東中葡小學校

長何艷華、氹仔中葡小學校長葉惠瑜、路環中葡小學校長鄭國

卿、二龍喉中葡小學校長Felizbina Carmelita Gomes、北區中葡

小學校長林炳煥、高美士中葡中學校長梁祐澄、中葡職業技術學

校校長陳英倫及鄭觀應公立學校校長胡潔批准需要接受特殊教

育的學生以選讀科目的方式修讀課程，並提供同樣的最後評核

考試。

十九、對於是次轉授予的簽署發送文書的權限，不包括發送

澳門特別行政區行政長官辦公室、司長辦公室、廉政公署、審計

署、警察總局、海關、立法會及司法機關。

二十、本轉授權限不妨礙收回權及監管權。

二十一、對行使本轉授權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

二十二、透過經本人認可並在《澳門特別行政區公報》刊登

的批示，教育暨青年局兩位副局長及學校管理暨行政廳廳長認

為有利於部門的良好運作時，可將有關權限轉授予屬下組織附

屬單位的主管人員。

二十三、將管理公立學校範疇的權限轉授予副局長郭小麗的

行為，自二零一六年三月一日起終止效力。

二十四、自二零一四年十二月二十日起，在本轉授權限範圍

內所作出的行為，均予以追認。

chefe da Divisão de Formação e Apoio ao Associativismo Ju-
venil, Chan Iok Wai, na chefe da Divisão de Desporto Escolar 
e Ocupação de Tempos Livres, Cheong Man Fai, na chefe da 
Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, Fong Ieok Mui, 
na chefe da Divisão de Gestão de Pessoal, Leong Lai Heng, na 
directora do Jardim de Infância Luso-Chinês Girassol, Leong 
Hin Kun, na directora da Escola Primária Luso-Chinesa Sir 
Robert Ho Tung, Ho Im Wa, na directora da Escola Luso-Chi-
nesa da Taipa, Ip Wai U, na directora da Escola Luso-Chinesa 
de Coloane, Chiang Kuok Heng, na directora da Escola Pri-
mária Luso-Chinesa da Flora, Felizbina Carmelita Gomes, na 
directora da Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte, 
Lam Peng Wun, no director da Escola Luso-Chinesa Técnico-
-Profissional, Chan Ieng Lon, e na directora da Escola Oficial 
Zheng Guanying, Wu Kit, a competência para assinar o expe-
diente necessário à mera instrução dos processos e à execução 
das decisões, dirigido a entidades da Região Administrativa 
Especial de Macau.

18. É subdelegada na directora do Jardim de Infância Luso-
-Chinês Girassol, Leong Hin Kun, na directora da Escola 
Primária Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung, Ho Im Wa, na 
directora da Escola Luso-Chinesa da Taipa, Ip Wai U, na di-
rectora da Escola Luso-Chinesa de Coloane, Chiang Kuok 
Heng, na directora da Escola Primária Luso-Chinesa da Flora, 
Felizbina Carmelita Gomes, na directora da Escola Primária 
Luso-Chinesa do Bairro Norte, Lam Peng Wun, no director da 
Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes, Le-
ong Iao Cheng, no director da Escola Luso-Chinesa Técnico-
-Profissional, Chan Ieng Lon, e na directora da Escola Oficial 
Zheng Guanying, Wu Kit, a competência para autorizar os alu-
nos com necessidades educativas especiais, a frequentar cursos 
em regime de disciplinas e prestar nas mesmas condições as 
provas finais de avaliação.

19. A presente subdelegação referente à competência para a 
assinatura não abrange o expediente dirigido aos Gabinetes do 
Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Ma-
cau ou dos Secretários, ao Comissariado contra a Corrupção, 
ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitá-
rios, aos Serviços de Alfândega, à Assembleia Legislativa e aos 
Órgãos Judiciais.

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

21. Dos actos praticados no uso da presente subdelegação de 
competências cabe recurso hierárquico necessário.

22. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau e por mim homologado, os 
subdirectores da Direcção dos Serviços de Educação e Juven-
tude e a chefe do Departamento de Gestão e Administração 
Escolar, podem subdelegar no pessoal de chefia das subunida-
des deles dependentes, as competências que julguem adequa-
das ao bom funcionamento dos serviços.

23. A subdelegação de competências na subdirectora destes 
Serviços, Kuok Sio Lai, no âmbito das escolas oficiais, cessa os 
seus efeitos a partir de 1 de Março de 2016.

24. São ratificados todos os actos praticados no âmbito da 
presente subdelegação de competências, desde 20 de Dezem-
bro de 2014.
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二十五、本批示自公佈日起生效，但不影響上款規定的適

用。

（經社會文化司司長於二零一六年二月十一日批示認可）

第002/GD/2016號批示

經考慮第15/2009號法律第十條、第26/2009號行政法規第

二十二條及第二十三條，以及十二月二十一日第81/92/M號法令

第三條第二款的規定，作出本批示。

一、授予本局副局長老柏生以下屬管理青年廳、學校督導人

員及法律人員範疇之權限：

（一）向上級建議採取認為有利於部門正常和有效運作的

措施；

（二）匯報關於需上級批示的事宜，完備有關資料及必要時

就擬採取的決定提供意見；

（三）確保遵守適用於教育及青年範疇內的法律及規章，並

為此制訂所需的指示；

（四）按照活動計劃及根據上級指示，行使獲授予的權力，

就解決有關的事宜作出決定；

（五）協調及跟進教育暨青年局預算的執行；

（六）在教育及青年範疇內，與澳門特別行政區或外地的其

他組織及實體合作；

（七）建議人員的委任，以及就分配任用人員作出決定；

（八）認可工作表現評核結果，但主管人員除外；

（九）批准享受年假；

（十）對合理及不合理缺勤作出界定；

（十一）透過批示確定學校督導協調員、青年活動中心主任

及職務主管的代任；

（十二）執行所賦予的其他權限。

二、授予本局副局長郭小麗以下屬管理教育研究暨資源廳、

教育廳、公立學校、德育中心及氹仔教育活動中心範疇之權限：

（一）向上級建議採取認為有利於部門正常和有效運作的

措施；

25. 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 11 de Fevereiro de 2016).

Despacho n.º 002/GD/2016

Tendo em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei 
n.º 15/2009, nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 e no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 81/92/M, 
de 21 de Dezembro, determino:

1. São delegadas no subdirector destes Serviços, Lou Pak 
Sang, as seguintes competências, no âmbito da gestão do De-
partamento de Juventude, do pessoal de Inspecção Escolar e 
do pessoal que presta apoio jurídico:

1) Propor superiormente as providências que julgar conve-
nientes para o normal e eficaz funcionamento dos serviços;

2) Informar sobre os assuntos que devam ser submetidos a 
despacho superior, instruindo-os no sentido do seu completo 
esclarecimento e, se necessário, emitir parecer relativo à deci-
são a tomar;

3) Assegurar o cumprimento das leis e dos regulamentos 
aplicáveis na área da educação e juventude, elaborando as ins-
truções que, para o efeito, se mostrem necessárias;

4) Decidir, em conformidade com os planos de actividades 
e com as orientações superiormente estabelecidas, sobre os 
assuntos para cuja resolução lhe sejam atribuídos poderes dele-
gados;

5) Coordenar e acompanhar a execução do orçamento da 
DSEJ;

6) Colaborar com outros organismos e entidades da Região 
Administrativa Especial de Macau ou do exterior, nas áreas da 
educação e da juventude;

7) Propor nomeações e decidir sobre a afectação do pessoal;

8) Homologar o resultado da avaliação do desempenho, com 
excepção do pessoal de chefia;

9) Autorizar o gozo de férias;

10) Justificar ou injustificar as faltas;

11) Determinar a substituição do coordenador da Inspecção 
Escolar, dos directores de centro de actividades juvenis e de 
chefia funcional, através de despacho;

12) Exercer as demais competências que lhe sejam cometi-
das.

2. São delegadas na subdirectora destes Serviços, Kuok Sio 
Lai, as seguintes competências, no âmbito da gestão do Depar-
tamento de Estudos e Recursos Educativos, do Departamento 
de Ensino, das escolas oficiais, do Centro de Educação Moral e 
do Centro de Actividades Educativas da Taipa:

1) Propor superiormente as providências que julgar conve-
nientes para o normal e eficaz funcionamento dos serviços;
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（二）匯報關於需上級批示的事宜，完備有關資料及必要時

就擬採取的決定提供意見；

（三）確保遵守適用於教育及青年範疇內的法律及規章，並

為此制訂所需的指示；

（四）按照活動計劃及根據上級指示，行使獲授予的權力，

就解決有關的事宜作出決定；

（五）協調及跟進教育暨青年局預算的執行；

（六）在教育及青年範疇內，與澳門特別行政區或外地的其

他組織及實體合作；

（七）建議人員的委任，以及就分配任用人員作出決定；

（八）認可工作表現評核結果，但主管人員除外；

（九）批准享受年假；

（十）對合理及不合理缺勤作出界定；

（十一）透過批示確定教育活動中心主任及職務主管的代

任；

（十二）批准提供存檔於教育暨青年局內與已撤銷的利宵中

學有關的文件資訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法

律另有規定者除外；

（十三）確認在非高等教育不同階段擔任教學職務的學歷

及資格；

（十四）批准私立補充教學輔助中心執照續期；

（十五）批准更改私立補充教學輔助中心協調員、教學輔助

人員以及確認其符合學歷與資格；

（十六）確保學校在熱帶氣旋及暴雨情況下遵守第246/2013

號社會文化司司長批示的規定採取相應的措施；

（十七）執行所賦予的其他權限。

三、授予本局學校管理暨行政廳廳長阮佩賢以下屬管理該

組織附屬單位範疇之權限：

（一）向上級建議採取認為有利於該組織附屬單位正常和

有效運作的措施；

2) Informar sobre os assuntos que devam ser submetidos a 
despacho superior, instruindo-os no sentido do seu completo 
esclarecimento e, se necessário, emitir parecer relativo à deci-
são a tomar;

3) Assegurar o cumprimento das leis e dos regulamentos 
aplicáveis na área da educação e juventude, elaborando as ins-
truções que, para o efeito, se mostrem necessárias;

4) Decidir, em conformidade com os planos de actividades 
e com as orientações superiormente estabelecidas, sobre os 
assuntos para cuja resolução lhe sejam atribuídos poderes dele-
gados;

5) Coordenar e acompanhar a execução do orçamento da 
DSEJ;

6) Colaborar com outros organismos e entidades da Região 
Administrativa Especial de Macau ou do exterior, nas áreas da 
educação e da juventude;

7) Propor nomeações e decidir sobre a afectação do pessoal;

8) Homologar o resultado da avaliação do desempenho, com 
excepção do pessoal de chefia;

9) Autorizar o gozo de férias;

10) Justificar ou injustificar as faltas;

11) Determinar a substituição dos directores de centros de 
actividades educativas e de chefia funcional, através de despa-
cho;

12) Autorizar a informação, consulta ou emissão de certi-
dões de documentos relativos ao extinto Liceu de Macau, ar-
quivados na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

13) Confirmar as habilitações e qualificações para o exer-
cício da função docente, nos diferentes níveis de ensino não 
superior;

14) Autorizar a renovação do alvará dos centros de apoio pe-
dagógico complementar particulares;

15) Autorizar a mudança de coordenador e do pessoal de 
apoio pedagógico dos centros de apoio pedagógico comple-
mentar particulares e confirmar as habilitações académicas e 
qualificações exigidas;

16) Assegurar o cumprimento das medidas a adoptar pelas 
escolas, em situação de tempestades tropicais e de chuvas in-
tensas, previstas no Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 246/2013;

17) Exercer as demais competências que lhe sejam cometi-
das.

3. São delegadas na chefe do Departamento de Gestão e Ad-
ministração Escolar destes Serviços, Iun Pui Iun, as seguintes 
competências, no âmbito da gestão daquela subunidade orgâni-
ca:

1) Propor superiormente as providências que julgar conve-
nientes para o normal e eficaz funcionamento daquela subuni-
dade orgânica;
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（二）匯報關於該組織附屬單位需上級批示的事宜，完備有

關資料及必要時就擬採取的決定提供意見；

（三）批准享受年假；

（四）對合理及不合理缺勤作出界定。

四、授予本局學校管理暨行政廳廳長阮佩賢以下屬管理本

局所有組織附屬單位及從屬機構範疇之權限：

（一）簽署前往澳門特別行政區其他部門的報到憑證；

（二）准許以澳門特別行政區預算內關於教育暨青年局的

開支表章節所載的撥款應付的開支的處理、結算和支付，但以

澳門幣十萬元為限，並需根據十一月二十一日第41/83/M號法令

第十八條和經第28/2009號行政法規修改及第426/2009號行政

長官批示重新公佈全文的第6/2006號行政法規第二十二條至第

二十四條的規定，證實為合法、有預留款項和已獲有權限實體准

許；

（三）簽署教育暨青年局人員的衛生護理證；

（四）按照法律規定，處理第14/2009號法律及第12/2010號

法律規定的晉階；

（五）按照法律規定，發給十二月二十一日第87/89/M號法

令核准的《澳門公共行政工作人員通則》規定的確定終止職務補

償；

（六）按照法律規定，分配公費住宅電話。

五、授予本局社會暨教育輔助處處長薛榮滔以下屬管理該

組織附屬單位範疇之權限：

（一）向上級建議採取認為有利於該組織附屬單位正常和

有效運作的措施；

（二）匯報關於該組織附屬單位需上級批示的事宜，完備有

關資料及必要時就擬採取的決定提供意見；

（三）批准享受年假；

（四）對合理及不合理缺勤作出界定。

六、授予本局文件、資訊暨公共關係中心主任曾曉茵以下屬

管理該組織附屬單位範疇之權限：

（一）批准享受年假；

2) Informar sobre os assuntos, relativos àquela subunidade, 
que devam ser submetidos a despacho superior, instruindo-
-os no sentido do seu completo esclarecimento e, se necessário, 
emitir parecer relativo à decisão a tomar;

3) Autorizar o gozo de férias;

4) Justificar ou injustificar as faltas.

4. São delegadas na chefe do Departamento de Gestão e Ad-
ministração Escolar destes Serviços, Iun Pui Iun, as seguintes 
competências, no âmbito da gestão de todas as subunidades 
orgânicas e organismos dependentes destes Serviços:

1) Assinar as guias de apresentação a Serviços da Região 
Administrativa Especial de Macau;

2) Autorizar o processamento, a liquidação e o pagamento 
das despesas que devam ser satisfeitas por conta das dotações 
inscritas no capítulo da tabela de despesa do orçamento da 
Região Administrativa Especial de Macau, relativo à Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, até ao montante de 
$ 100 000,00 (cem mil patacas), verificados os pressupostos de 
legalidade, cabimentação e autorização pela entidade compe-
tente, conforme o disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei 
n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, e nos artigos 22.º a 24.º do 
Regulamento Administrativo n.º 6/2006, alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 28/2009 e republicado integralmente 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009; 

3) Assinar os cartões de acesso aos cuidados de saúde do 
pessoal da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude;

4) Processar, nos termos da lei, as mudanças de escalão pre-
vistas na Lei n.º 14/2009 e na Lei n.º 12/2010;

5) Atribuir, nos termos da lei, a compensação em caso de 
cessação definitiva de funções, prevista no Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M de 21 de Dezembro;

6) Atribuir, nos termos da lei, telefones residenciais, por con-
ta da Administração.

5. São delegadas no chefe da Divisão de Apoios Sócio-Edu-
cativos destes Serviços, Sit Weng Tou, as seguintes competên-
cias, no âmbito da gestão daquela subunidade orgânica:

1) Propor superiormente as providências que julgar conve-
nientes para o normal e eficaz funcionamento daquela subuni-
dade orgânica;

2) Informar sobre os assuntos, relativos àquela subunidade, 
que devam ser submetidos a despacho superior, instruindo-
-os no sentido do seu completo esclarecimento e, se necessário, 
emitir parecer relativo à decisão a tomar;

3) Autorizar o gozo de férias;

4) Justificar ou injustificar as faltas.

6. São delegadas na directora do Centro de Documentação, 
Informação e Relações Públicas destes Serviços, Tsang Hio 
Ian, as seguintes competências, no âmbito da gestão daquela 
subunidade orgânica:

1) Autorizar o gozo de férias;
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（二）對合理及不合理缺勤作出界定。

七、本授予權限不妨礙收回權及監管權。

八、對行使本授予權限而作出之行為，得提起必要訴願。

九、透過經本人確認並在《澳門特別行政區公報》刊登的批

示，教育暨青年局兩位副局長及學校管理暨行政廳廳長認為有

利於部門的良好運作時，可將有關權限轉授予屬下組織附屬單

位的主管人員。

十、將管理公立學校範疇的權限轉授予副局長郭小麗的行

為，自二零一六年三月一日起終止效力。

十一、本批示自公佈日起生效。

十二、廢止第0 0 2 /G D - L L / 2 011號批示及第0 0 7/G D -

LL/2012號批示。

二零一六年一月二十七日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $23,926.00）

文 化 局

公 告

文化局為填補下列職位空缺，經於二零一五年十一月二十五

日第四十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進

行普通對外入職開考的開考通告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定公

佈，投考人確定名單已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文化局總

部及上載於文化局網頁（http://www.icm.gov.mo），以供查閱：

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

四缺：傳意範疇一缺、城市規劃範疇一缺、檔案保護及修復範疇

一缺及文化遺產範疇一缺。

二零一六年二月十八日於文化局

局長 吳衛鳴

                     （是項刊登費用為 $1,057.00）

2) Justificar ou injustificar as faltas.

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

8. Dos actos praticados no uso da presente delegação de 
competências cabe recurso hierárquico necessário.

9. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau e por mim homologado, os 
subdirectores da Direcção dos Serviços de Educação e chefe 
do Departamento de Gestão e Administração Escolar, podem 
subdelegar no pessoal de chefia das subunidades delas depen-
dentes, as competências que julguem adequadas ao bom fun-
cionamento dos Serviços.

10. A delegação de competências na subdirectora destes 
Serviços, Kuok Sio Lai, no âmbito das escolas oficiais, cessa os 
seus efeitos a partir de 1 de Março de 2016.

11. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

12. São revogados os Despachos n.os 002/GD-LL/2011 e 
007/GD-LL/2012.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 27 de 
Janeiro de 2016.

 A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 23 926,00)

INSTITUTO CULTURAL

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), se encontram afixadas, para efeitos de 
consulta, na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap 
Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau, bem como publi-
cadas na página electrónica do Instituto Cultural (http://www.
icm.gov.mo), as listas definitivas dos candidatos aos concursos 
comuns, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento dos seguintes lugares do Instituto Cultural, 
cujos avisos de abertura foram publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, 
de 25 de Novembro de 2015:

Quatro lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico, em regime de contrato por contrato administrati-
vo de provimento: área de comunicação (1 lugar), planeamento 
urbanístico (1 lugar), preservação e restauro (1 lugar) e patri-
mónio cultural (1 lugar).

Instituto Cultural, aos 18 de Fevereiro de 2016.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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旅 遊 局

名 單

為旅遊局以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以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考，在二零一五年十二月九日第四十九期《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

Francisco Jorge Matos Conceição................................. 81.6

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公布之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年二月十一日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年一月二十八日於旅遊局

典試委員會：

代主席：首席特級技術輔導員 羅燕儀

正選委員：顧問高級技術員（財政局） 蘇配芝

候補委員：首席特級技術輔導員 余慧清

（是項刊登費用為 $1,292.00）

公 告

旅遊局為填補以下空缺，現根據第14/20 09號法律《公務

人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通

晉級開考，開考通告張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利

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

macautourism.gov.mo）及行政公職局網頁。報考應自本公告於

《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接的第一個辦公日起計十天

內作出：

以行政任用合同任用的高級技術員職程第一職階首席顧問

高級技術員一缺；

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, provido em regime de contrato 
administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 
Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 9 
de Dezembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Francisco Jorge Matos Conceição .................................... 81,6

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candidato 
pode interpor recurso da presente lista classificativa para 
a 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 11 de Fevereiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 28 de Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente, substituta: Ema António Lourenço, adjunta-técnica 
especialista principal.

Vogal efectiva: Rosa Sou, técnica superior assessora da Direcção 
dos Serviços de Finanças.

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

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Anúncios

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

Um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, provido em regime de contrato 
administrativo de provimento;
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旅遊局人員編制內技術員職程第一職階一等技術員一缺。

二零一六年二月十五日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $1,292.00）

為旅遊局以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，開考公告經於二零一六年二月三日第五期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三

款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣場335-

341號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁（http://industry.

macaotourism.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。

二零一六年二月十八日於旅遊局

代局長 程衛東

（是項刊登費用為 $920.00）

社 會 工 作 局

名 單

（開考編號：ING-201503）

社會工作局為填補編制內一缺及行政任用合同三缺的行政

技術助理員職程第一職階二等行政技術助理員，經二零一五年三

月十八日第十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方

式進行普通對外入職開考的通告，現公佈投考人最後成績名單

如下：

合格投考人：

名次 姓名 最後成績

1.º 吳遠愉 .................................................................... 66.72

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Tu-
rismo.

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 15 de Fevereiro de 
2016.

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

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada 
no quadro 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 electrónica destes 
Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo), a lista provisó-
ria do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de adjunto-
-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, 
provido em regime de contrato administrativo de provimento 
da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2016.

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

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 18 de Fevereiro de 
2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

(Custo desta publicação $ 920,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Lista

(Recrutamento n.º: ING-201503)

 Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de lugares de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, sendo 
um do quadro de pessoal do Instituto de Acção Social e três 
em regime do contrato administrativo de provimento, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 11, II Série, de 18 de Março de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem Nome Classificação
 final

1.º Ng, Un U ..............................................................66,72
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名次 姓名 最後成績

2.º 陳童璇 .................................................................... 65.28

3.º 蔡可琪 .................................................................... 64.32

4.º 陳淑瑜 .................................................................... 64.27

5.º 鄭凱欣 .................................................................... 63.17

6.º 黃婉盈 .................................................................... 62.30

7.º 袁健鵬 .................................................................... 61.48

8.º 庄曉玲 .................................................................... 60.36

9.º 林文詩 .................................................................... 59.82

10.º 胡惠敏 .................................................................... 58.32

11.º 廖海英 .................................................................... 57.41

12.º 麥永健 .................................................................... 57.15

13.º 何燕玲 .................................................................... 56.85

14.º 蔡燕婷 .................................................................... 56.72

15.º 簡慧琛 .................................................................... 56.48

16.º 巢曉峰 .................................................................... 56.33

17.º 關慧怡 .................................................................... 56.19

18.º 陳宇翔 .................................................................... 56.03

19.º 陳振暉 .................................................................... 55.87

20.º 李家榮 .................................................................... 55.66

21.º 蕭焯源 .................................................................... 55.58

22.º 陸麗平 .................................................................... 55.53

23.º 楊偉媚 .................................................................... 55.50

24.º 張淑華 .................................................................... 55.36

25.º 張依文 .................................................................... 55.32

26.º 黃兆能 .................................................................... 55.23

27.º 李俊健 .................................................................... 55.02

28.º 馮天朗 .................................................................... 54.94

29.º 徐嘉欣 .................................................................... 54.88

30.º 黃穎文 .................................................................... 54.86

31.º 黃德芳 .................................................................... 54.65

32.º 歐琳琳 .................................................................... 54.50

33.º 阮曉惠 .................................................................... 54.42

34.º 歐陽文絲 ................................................................ 54.15

35.º 黃鳳君 .................................................................... 54.09

36.º 施燕萍 .................................................................... 53.97

37.º 冼麗盈 .................................................................... 53.68

38.º 趙穎丹 .................................................................... 53.58

39.º 簡慧媚 .................................................................... 53.47

40.º 嚴嘉慧 .................................................................... 53.43

41.º 何毅棡 .................................................................... 53.40

42.º 陳文俊 .................................................................... 53.25

Ordem Nome Classificação
 final

2.º Chan, Tong Sun ..................................................65,28

3.º Choi, Ho Kei .......................................................64,32

4.º Chan, Sok U ........................................................64,27

5.º Cheang, Hoi Ian .................................................63,17

6.º Wong, Un Ieng ....................................................62,30

7.º Un, Kin Pang ......................................................61,48

8.º Chong, Hio Leng ................................................60,36

9.º Lam, Man Si ........................................................59,82

10.º Wu, Wai Man ......................................................58,32

11.º Lio, Hoi Ieng .......................................................57,41

12.º Mak, Weng Kin ...................................................57,15

13.º Ho, In Leng .........................................................56,85

14.º Choi, In Teng ......................................................56,72

15.º Kan, Wai Sam .....................................................56,48

16.º Chau, Hio Fong ..................................................56,33

17.º Kuan, Wai I .........................................................56,19

18.º Chan, U Cheong .................................................56,03

19.º Chan, Chan Fai ...................................................55,87

20.º Lei, Ka Weng ......................................................55,66

21.º Sio, Cheok Un .....................................................55,58

22.º Lok, Lai Peng ......................................................55,53

23.º Ieong, Wai Mei ....................................................55,50

24.º Cheong, Sok Wa .................................................55,36

25.º Cheong, I Man ....................................................55,32

26.º Huang, Zhaoneng ...............................................55,23

27.º Lei, Chon Kin .....................................................55,02

28.º Fong, Tin Long ...................................................54,94

29.º Choi, Ka Ian ........................................................54,88

30.º Vong, Weng Man ................................................54,86

31.º Huang, Defang ....................................................54,65

32.º Ao, Lam Lam ......................................................54,50

33.º Un, Hio Wai ........................................................54,42

34.º Ao Ieong, Man Si ...............................................54,15

35.º Wong, Fong Kuan ...............................................54,09

36.º Si, In Peng ............................................................53,97

37.º Sin, Lai Ieng ........................................................53,68

38.º Chio, Weng Tan ..................................................53,58

39.º Kan, Wai Mei ......................................................53,47

40.º Im, Ka Wai ..........................................................53,43

41.º He, Yigang ...........................................................53,40

42.º Chan, Man Chon ................................................53,25
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名次 姓名 最後成績

43.º 鄭詩麗 .................................................................... 53.00

44.º 羅翠珊 .................................................................... 52.92

45.º 張雪玲 .................................................................... 52.62

46.º 呂淑芬 .................................................................... 52.53

47.º 張玉玲 .................................................................... 52.50

48.º 李凱珊 .................................................................... 52.31

49.º 陳嘉沂 .................................................................... 52.13

50.º 向曉彤 .................................................................... 51.81

51.º 吳翠茜 .................................................................... 51.54

52.º 林演飛 .................................................................... 51.24

53.º 雷碧雲 .................................................................... 51.20

54.º 黃人杰 .................................................................... 51.04

55.º 譚倩怡 .................................................................... 50.97

56.º 楊嫄 ........................................................................ 50.86

57.º 徐曾 ........................................................................ 50.82

58.º 吳鑽星 .................................................................... 50.75

59.º 蘇淑儀 .................................................................... 50.63

60.º 吳俊鴻 .................................................................... 50.51

61.º 林子欣 .................................................................... 50.39

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：

——因缺席知識考試被除名之投考人：592名；

——因缺席面試被除名之投考人：7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五十分被淘汰之投考人：382名；

——因最後成績得分低於五十分被淘汰之投考人：9名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上

訴。

（經二零一六年二月十六日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年二月三日於社會工作局

Ordem Nome Classificação
 final

43.º Cheang, Si Lai .....................................................53,00

44.º Lo, Choi San .......................................................52,92

45.º Cheong, Sut Leng ...............................................52,62

46.º Loi, Sok Fan ........................................................52,53

47.º Cheong, Iok Leng ...............................................52,50

48.º Lei, Hoi San ........................................................52,31

49.º Chen, Jiayi ...........................................................52,13

50.º Heong, Hio Tong ................................................51,81

51.º Ng, Choi Sin ........................................................51,54

52.º Lam, In Fei ..........................................................51,24

53.º Loi, Pek Wan .......................................................51,20

54.º Wong, Ian Kit ......................................................51,04

55.º Tam, Sin I ............................................................50,97

56.º Ieong, Un .............................................................50,86

57.º Xu, Ceng ..............................................................50,82

58.º Ng, Chun Seng ....................................................50,75

59.º Sou, Sok I ............................................................50,63

60.º Ng, Chon Hong ...................................................50,51

61.º Lam, Chi Ian .......................................................50,39

Notas:

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 
592 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 7 
candidatos.

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

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos: 382 candidatos;

— Excluídos por terem obtido classificação final inferior a 50 
valores: 9 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, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Fevereiro de 2016).

Instituto de Acção Social, aos 3 de Fevereiro de 2016.
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典試委員會：

主席：行政及人力資源處處長 鄭善懷

正選委員：首席顧問高級技術員 譚珮欣

  二等技術員 林靜雯

（是項刊登費用為 $5,543.00）

通 告

按照社會文化司司長於二零一六年一月二十九日的批示，以

及根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，社會工

作局通過考核方式進行普通對外入職開考，以填補行政任用合

同制度技術工人職程第一職階技術工人（文書送遞範疇）一缺。

（開考編號：ING-201602）

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

c）具小學畢業學歷；

d）具有重型電單車駕駛執照。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥經第250/2011號行政長官批示第一款核准

的投考報名表（可於印務局購買或於其網頁下載），於指定期限

及辦公時間內以親送方式遞交至澳門西墳馬路六號社會工作局

O Júri:

Presidente: Cheang Sin Wai, chefe da Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos.

Vogais efectivas: Tam Pui Ian, técnica superior assessora 
principal; e

Lam Cheng Man, técnica de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 5 543,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Janeiro de 2016 e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos» e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, Selecção, e Forma-
ção para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços Pú-
blicos», se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de 
operário qualificado, 1.º escalão, área de estafeta, da carreira 
de operário qualificado, em regime de contrato administrativo 
de provimento do Instituto de Acção Social (n.º do concurso: 
ING-201602):

1. Tipo, prazo e validade

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

O concurso comum é válido até um ano, a contar da data da 
publicação da lista classificativa.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que satisfaçam as seguin-
tes condições:

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

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

c) Possuam a habilitação com o ensino primário;

d) Possuidores de carta de condução de ciclomotores pesados.

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to da «Ficha de inscrição em concurso» aprovada pelo n.º 1 do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (a qual pode ser 
adquirida na Imprensa Oficial ou descarregada na página elec-
trónica desta entidade), a ser entregue, pessoalmente, até ao ter-
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行政及人力資源處報名（報名表應填寫“職務範疇：文書送遞”

及“開考編號：ING-201602”）。

3.2 應遞交的文件

a）有效的澳門永久性居民身份證明文件副本（須出示正本

作鑑證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作鑑證

之用）；

c）由澳門特別行政區政府發出的有效駕駛執照副本（須出

示正本作鑑證之用）；

d）培訓證書副本（若有）（須出示正本作鑑證之用）

e）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

f）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現時所屬職程

及職級、與公職的聯繫性質、在現職級及公職的年資，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，如個人檔案內已存有上述a）、

b）及f）項所指的文件，則免除提交，但須在報名表內明確聲明。

為了分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求

的學歷，倘有需要，社會工作局可要求投考人遞交與學歷有關的

課程大綱或其他相關文件。

4. 職務內容的一般特徵

技術工人須具備專業資格或相關工作經驗，以便擔任既定

一般指示中具一定複雜程度的人手或機械操作的生產活動方面

或維修及保養方面的執行性職務。

5. 職務內容

技術工人（文書送遞範疇）須執行非專門性、人手操作的簡

單工作，主要內容包括：負責一般辦公室的文件送遞及使用電單

車前往交收文件、信函或包裹，協助專職人員執行專門性較低的

工作。

mo do prazo fixado e durante as horas normais de expediente, 
na Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do Instituto 
de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau (com 
a indicação de «área funcional: estafeta» e «n.º do concurso: 
«ING-201602» da ficha de inscrição).

3.2 Documentos a apresentar:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 
da Região Administrativa Especial de Macau válido (é obriga-
tória a apresentação do respectivo original para autenticação);

b) Cópias dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é obrigatória a apresen-
tação dos originais para autenticação);

c) Cópia da carta de condução válido emitido pelo governo 
da RAEM (é obrigatória a apresentação do respectivo original 
para autenticação);

d) Cópias dos certificados de formação (se os houver, sendo 
neste caso obrigatória a apresentação dos originais para auten-
ticação);

e) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato (es-
crita em chinês ou português);

f) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, donde constem os cargos anteriormente exerci-
dos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública e as avaliações de 
desempenho para efeitos de participação no presente concurso.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b) e f), se os mesmos se encontrarem arquivados nos respecti-
vos processos individuais, devendo ser declarado expressamen-
te tal facto na apresentação da candidatura.

Para analisar se as habilitações académicas constantes dos 
documentos comprovativos a apresentar pelos candidatos estão 
conforme as requeridas neste concurso, pode, quando neces-
sário, este Instituto exigir aos candidatos a apresentação do 
programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

O pessoal de operário qualificado exerce funções de nature-
za executiva de carácter manual ou mecânico, de actividades 
produtivas e de reparação ou manutenção, com graus de com-
plexidade variáveis, enquadradas em instruções gerais bem 
definidas, requerendo habilitação profissional ou respectiva 
experiência de trabalho.

5. Conteúdo funcional

O pessoal de operário qualificado, área de estafeta, executa 
tarefas simples não especificadas de carácter manual, exercen-
do principalmente as funções de: responsável pela distribui-
ção de documentos do escritório; utilizar o ciclomotor para 
recolher e distribuir correspondência ou outros documentos 
ou encomendas; auxiliar os profissionais da especialidade em 
trabalhos menos qualificados.
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6. 薪俸

第一職階技術工人的薪俸點為第14/2009號法律附件一表二

技術工人職程所載的150點，並享有公職法律制度規定的福利。

7. 任用形式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的

規定，以行政任用合同制度任用，試用期為期六個月。

8. 甄選方法

8.1 甄選是透過以下方法及評分比例進行：

a）知識考試（筆試）：50%；

b）專業面試：30%；及

c）履歷分析：20%。

8.2 在各項甄選方法中取得的成績均以0至100分表示；

8.3 知識考試具淘汰性質，得分低於50分的投考人均被淘汰；

8.4 最後成績以0分至100分表示，將各項甄選方法的得分作

加權計算後得出的平均分，即為總成績，在總成績中得分低於50

分的投考人均被淘汰；

8.5 缺席或放棄上述的知識考試或專業面試的投考人即被

除名。

9. 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

10. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

a）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

b）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月二十一

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》；

6. Vencimento

O operário qualificado, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da 
tabela indiciária da carreira de operário qualificado constante 
do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 e tem os direitos e re-
galias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

Nos termos do artigo n.º 5 da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», o recrutamento 
é em regime de contrato administrativo de provimento, prece-
dido de um contrato de seis meses.

8. Método de selecção

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

a) Prova de conhecimentos (escrita): 50%;

b) Entrevista profissional: 30%; e

c) Análise curricular: 20%.

8.2 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção são classificados de 0 a 100.

8.3 A prova de conhecimentos tem carácter eliminatório, 
sendo considerado excluídos os candidatos que obtenham clas-
sificação inferior a 50 valores.

8.4 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valo-
res. A classificação final resulta da média ponderada das classi-
ficações obtidas nos diferentes métodos de selecção utilizados, 
sendo considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores.

8.5 O candidato que falte ou desista da prova de conhecimen-
tos ou da entrevista profissional é automaticamente excluído.

9. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar.

10. Programa da prova

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) «Lei Básica da RAEM da República Popular da China»; 

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



N.º 8 — 24-2-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4347

c）第2 /2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度》；

d）第28/2015號行政法規《社會工作局的組織及運作》；

e）第3/2007號法律《道路交通法》；

f）駕駛車輛常識和時事常識。

在知識考試（筆試）時，投考人可參閱上述a）至e）項法規，

但不可使用電子設備、其他參考書籍或資料。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通

知。

11. 張貼名單的地點

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門西墳馬路六

號社會工作局行政及人力資源處的公告欄，並同時上載於社會工

作局網頁（http://www.ias.gov.mo）。

12. 適用法例

本開考受第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

13. 注意事項

報考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

14. 典試委員會的組成如下：

主席：處長 鄭善懷

正選委員：一等高級技術員（職務主管） 譚志廣

     二等技術員 鄭嘉梨

候補委員：首席技術輔導員 陳海岸

     二等技術員 鄭燕蕊

二零一六年二月十五日於社會工作局

局長 黃艷梅

（是項刊登費用為 $8,260.00）

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

d) Regulamento Administrativo n.º 28/2015 — «Organiza-
ção e funcionamento do Instituto de Acção Social»; 

e) «Lei do Trânsito Rodoviário», aprovado pela Lei n.º 3/2007; 

f) Conhecimentos de condução e da actualidade da sociedade.

Os candidatos podem utilizar, como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais mencio-
nados nas alíneas a) a e), mas não é permitida a utilização de 
equipamentos electrónicos, nem outros livros e documentos de 
consulta.

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos, constarão do aviso referente à lista definitiva dos can-
didatos admitidos.

11. Locais de afixação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no quadro informativo da Divisão Administrativa e de Recur-
sos Humanos do Instituto de Acção Social, sito na Estrada do 
Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizadas no website deste 
Instituto (http://www.ias.gov.mo).

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, Selecção, e Formação para Efeitos de Acesso 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos».

13. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos deste recrutamento realizado por este Instituto. Todos 
os dados apresentados serão tratados de acordo com as normas 
da Lei n.º 8/2005 «Lei da Protecção de Dados Pessoais» da 
RAEM.

14. Composição do Júri

O Júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Cheang Sin Wai, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Tam Chi Kuong, técnico superior de 1.ª 
classe (chefia funcional); e

Cheang Ka Lei, técnica de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Chan Hoi Ngon, adjunta-técnica principal; e

Chiang In Ioi, técnica de 2.ª classe.

Instituto de Acção Social, aos 15 de Fevereiro de 2016.

A Presidente do Instituto, Vong Yim Mui.

(Custo desta publicação $ 8 260,00)
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INSTITUTO DO DESPORTO

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico, área do desporto, em regime de contrato além do 
quadro do pessoal do Instituto do Desporto, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 33, II Série, de 19 de Agosto de 2015: 

Candidatos aprovados:

Lugar Nome  Pontuação 
 final

1.º Pang Iat Long ....................................................... 81,77

2.º Lao Fu In .............................................................. 61,80

3.º Vong Wai Long .................................................... 60,07

4.º Cheng Kam Weng ............................................... 58,13

5.º Wong Soi Chun .................................................... 53,20

Observações:

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 27 
candidatos.

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

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova de conhecimentos: 35 candidatos.

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, a contar da data da sua publi-
cação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Fevereiro de 2016).

Instituto do Desporto, 1 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Sérgio Rosário da Conceição.

Vogais efectivos: Lam Kuok Hong; e

Si Mei Lei.

(Custo desta publicação $ 1 908,00)

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira 

體 育 局

名 單

體育局以編制外合同制度填補技術員職程第一職階二等

技術員（體育運動範疇）兩缺，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》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考的通告。現公佈最後成績名單如下：

合格應考人：

名次 姓名 總成績

1.º 彭逸龍 .......................................................................81.77

2.º 劉富賢 .......................................................................61.80

3.º 黃偉龍 .......................................................................60.07

4.º 程金榮 .......................................................................58.13

5.º 黃瑞泉 .......................................................................53.20

備註：

a）根據第23/2011號行政法規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：27名。

b）根據第23/2011號行政法規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。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單於《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內向

許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一六年二月十一日批示認可）

二零一六年二月一日於體育局

典試委員會：

主席：江世恩

正選委員：林國洪

  施美莉

（是項刊登費用為 $1,908.00）

為填補體育局行政任用合同人員高級技術員職程第一職階

首席高級技術員一缺，經於二零一五年十一月二十五日第四十七
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期《澳門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件及有限

制性方式進行普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

武燕 ................................................................................. 81.39

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起

上訴。

（社會文化司司長於二零一六年二月十一日批示認可）

二零一六年二月一日於體育局

典試委員會：

主席：體育局組織及行政財政管理廳廳長 林國洪

正選委員：體育局體育社團輔助處處長 胡友樾

  澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 高燦明

為填補體育局行政任用合同人員技術員職程第一職階首席

技術員兩缺，經於二零一五年十一月二十五日第四十七期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件及有限制性方式

進行普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下： 

合格應考人： 分

1.º 陳凱風 ........................................................................ 80.28 

2.º 葉金松 ........................................................................ 72.22 

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起

上訴。

（社會文化司司長於二零一六年二月十一日批示認可）

二零一六年二月一日於體育局

典試委員會：

主席：體育局組織及行政財政管理廳廳長 林國洪

正選委員：體育局大眾體育處處長 盧綺雲

  民政總署首席技術員 Manuel Domingos Luis 

 Pereira

de técnico superior, dos trabalhadores providos em regime 
de contrato administrativo de provimento do Instituto do 
Desporto, cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 25 
de Novembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Mou In ..................................................................................81,39

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista, 
no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publicação no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Fevereiro de 2016).

Instituto do Desporto, 1 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe do Departamento de Or-
ganização e Gestão Administrativa e Financeira do Instituto 
do Desporto.

Vogais efectivos: Wu Iao Ut, chefe da Divisão de Apoio ao 
Associativismo Desportivo do Instituto do Desporto; e

Kou Chan Meng, técnico superior assessor da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
dos trabalhadores providos em regime de contrato administra-
tivo de provimento do Instituto do Desporto, cujo anúncio foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 47, II Série, de 25 de Novembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Hoi Fong Vincent ...............................................80,28 

2.º Ip Kam Chong ...............................................................72,22 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publi-
cação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Fevereiro de 2016).

Instituto do Desporto, 1 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe do Departamento de 
Organização e Gestão Administrativa e Financeira do Instituto 
do Desporto.

Vogais efectivos: Lou I Wan, chefe da Divisão do Desporto 
para Todos do Instituto do Desporto; e

Manuel Domingos Luis Pereira, técnico principal do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais.
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為填補體育局人員編制技術員職程第一職階一等技術員一

缺，經於二零一五年十一月二十五日第四十七期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登公告，以審查文件及有限制性方式進行普通

晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

黃詩華 ............................................................................. 80.56

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起

上訴。

（社會文化司司長於二零一六年二月十一日批示認可）

二零一六年二月一日於體育局

典試委員會：

主席：體育局組織及行政財政管理廳廳長 林國洪

正選委員：體育局體育設備規劃處處長 林永昌

  行政公職局首席技術員 鄭嘉茵

（是項刊登費用為 $3,530.00）

公 告

公開招標

「第六十三屆澳門格蘭披治大賽車門票銷售服務」

按照七月六日第63/85/M號法令第十三條的規定，並根據社

會文化司司長於二零一六年二月十一日的批示，體育局現為「第

六十三屆澳門格蘭披治大賽車門票銷售服務」，代表判給人進行

公開招標程序。

服務期按招標案卷總目錄附件V——技術規範第2點的規定

期間。

有意之投標者可於本招標公告刊登日起，於辦公時間上午

九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳

門羅理基博士大馬路818號體育局總部接待處查閱卷宗或繳付

$500.00（澳門幣伍佰元正）購買招標案卷複印本一份。投標者

亦可於本局網頁（www.sport.gov.mo）下載區內免費下載。

Classificativa do candidato admitido 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 quadro do pessoal do Instituto do Desporto, cujo 
anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 47, II Série, de 25 de Novembro de 
2015:

Candidato aprovado: valores

Wong Si Wa  .........................................................................80,56

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista, 
no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publicação 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Fevereiro de 2016).

Instituto do Desporto, 1 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe do Departamento de 
Organização e Gestão Administrativa e Financeira do Instituto 
do Desporto.

Vogais efectivos: Lam Weng Cheong, chefe da Divisão de 
Planeamento do Equipamento Desportivo do Instituto do 
Desporto; e

Cheang Ka Ian, técnico principal da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 3 530,00)

Anúncio

Concurso público

«Serviço de venda de bilhetes para o 63.º 

Grande Prémio de Macau»

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e em conformidade com o Despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de 
Fevereiro de 2016, o Instituto do Desporto vem proceder, em 
representação do adjudicante, à abertura do concurso público 
para o «Serviço de venda de bilhetes para o 63.º Grande Prémio 
de Macau».

O prazo para a prestação dos serviços é conforme o estipula-
do no ponto 2 do Anexo V — Normas técnicas do índice geral 
do processo do concurso.

A partir da data da publicação do presente anúncio, os inte-
ressados poderão dirigir-se ao balcão de atendimento da sede 
do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das 
9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas, para consulta do processo 
do concurso ou para obtenção da cópia do processo, mediante 
o pagamento de $ 500,00 (quinhentas) patacas. Pode ainda ser 
feita a transferência gratuita de ficheiros pela internet na área 
de download da página electrónica: www.sport.gov.mo.
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在遞交投標書期限屆滿前，有意投標者應自行前往體育局

總部，以了解有否附加說明之文件。

講解會將訂於二零一六年二月二十九日（星期一）上午九時

三十分在澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓會議室

進行。倘上述講解會時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局

停止辦公，則講解會順延至緊接之首個工作日的相同時間。

遞交投標書的截止時間為二零一六年三月十六日（星期三）

中午十二時正，逾時的投標書不被接納。倘上述截標日期及時間

因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則遞交投標書

的截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

投標者須於該截止時間前將投標書交往位於上指地址的體

育局總部，且需同時繳交$30,000.00（澳門幣叁萬元正）作為臨

時保證金。如投標者選擇以銀行擔保方式時，有關擔保需由獲

許可合法在澳門特別行政區從事業務的銀行發出並以“體育基

金”為抬頭人，或前往體育局總部財政財產處繳交相同金額的現

金或支票（以“體育基金”為抬頭人）。

開標將訂於二零一六年三月十七日（星期四）上午九時三十

分在澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部會議室進行。倘上

述開標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，

又或上述截止遞交投標書的日期及時間因颱風或不可抗力之原

因順延，則開標的日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

投標書自開標日起計九十日內有效。

二零一六年二月十八日於體育局

局長 戴祖義

（是項刊登費用為 $2,780.00）

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

名 單

高等教育輔助辦公室以編制外合同制度（根據第12/2015號

法律第二十四條第六款及第三十二條的規定，視為行政任用合同

制度）填補技術員職程第一職階一等技術員壹缺（社會科學範

疇），經於二零一五年八月二十六日第三十四期《澳門特別行政區

Os interessados devem comparecer na sede do Instituto do 
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas 
para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimentos 
adicionais.

A sessão de esclarecimento deste concurso público terá lugar 
no dia 29 de Fevereiro de 2016, segunda-feira, pelas 9,30 horas, 
na sala de reuniões do Edifício do Grande Prémio, sito na Aveni-
da da Amizade n.º 207, em Macau. Em caso de encerramento 
deste Instituto por motivos de tufão ou por motivos de força 
maior, a sessão de esclarecimento acima mencionada será adiada 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00 
horas do dia 16 de Março de 2016, quarta-feira, não sendo 
admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento 
deste Instituto por motivos de tufão ou por motivos de força 
maior, a data e a hora limite para a entrega de propostas acima 
mencionadas serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia 
útil seguinte.

Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro do 
prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, no ende-
reço acima referido, acompanhada de uma caução provisória 
no valor de $ 30 000,00 (trinta mil) patacas. Caso o concorrente 
opte pela garantia bancária, esta deve ser emitida por um esta-
belecimento bancário legalmente autorizado a exercer activi-
dade na Região Administrativa Especial de Macau e à ordem 
do Fundo do Desporto ou deve ser efectuado um depósito em 
numerário ou em cheque (emitida a favor do Fundo do Desporto) 
na mesma quantia, a entregar na Divisão Financeira e Patri-
monial sita na sede do Instituto do Desporto.

O acto público de abertura das propostas do concurso terá 
lugar no dia 17 de Março de 2016, quinta-feira, pelas 9,30 
horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, sito na 
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau. Em 
caso de encerramento deste Instituto por motivos de tufão ou 
por motivos de força maior, ou em caso de adiamento do prazo 
para a apresentação das propostas por motivos de tufão ou por 
motivos de força maior, a hora e o dia para o acto público de 
abertura das propostas acima mencionados serão adiados para 
a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

As propostas são válidas durante noventa dias a contar da 
data da sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 18 de Fevereiro de 2016.

O Presidente do Instituto, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 2 780,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área de ciências sociais, em regime de contrato além 
do quadro (considerado regime de contrato administrativo 
de provimento, nos termos do artigo 24.º, n.º 6, e 32.º da Lei 
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公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考的通告。現

公佈最後成績名單如下：

合格應考人：

名次   姓名 總成績

1.º 黃敏 ........................................................................ 71.25

2.º 黃咏 ........................................................................ 70.76

3.º 黃玉瑩 .................................................................... 70.38

4.º 許嘉路 .................................................................... 70.00

5.º 黃清怡 .................................................................... 69.65

6.º 江靜欣 .................................................................... 69.20

7.º 李美芳 .................................................................... 68.35

8.º 曾華強 .................................................................... 63.62

9.º 古宇華 .................................................................... 63.61

10.º 容麗玲 .................................................................... 62.45

11.º 梁偉民 .................................................................... 61.83

12.º 黃啓發 .................................................................... 60.27

13.º 王純盈 .................................................................... 57.36

14.º 黃芷瑩 .................................................................... 55.53

15.º 梁頴怡 .................................................................... 54.88

16.º 蘇家雯 .................................................................... 54.42

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：

——因缺席一般知識考試被淘汰之投考人：14名；

——因缺席專門知識考試被淘汰之投考人：3名；

——因缺席專業面試被淘汰之投考人：1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：

——因一般知識考試不合格被淘汰之投考人：16名；

——因專門知識考試不合格被淘汰之投考人：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，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上

訴。

n.º 12/2015) do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 34, II Série, de 26 de Agosto de 
2015:

Candidatos aprovados:

Lugar  Nome  Pontuação
  final

 1.º Wong Man .............................................................. 71,25

 2.º Wong Weng  ........................................................... 70,76

 3.º Wong Iok Ieng ........................................................ 70,38

 4.º Carlos Roberto Xavier ......................................... 70,00

 5.º Huang Qingyi ........................................................ 69,65

 6.º Kong Cheng Ian ..................................................... 69,20

 7.º Lei Mei Fong .......................................................... 68,35

 8.º Chang Wa Keong................................................... 63,62

 9.º Ku U Wa ................................................................. 63,61

10.º Iong Lai Leng......................................................... 62,45

11.º Leong Wai Man ..................................................... 61,83

12.º Wong Kai Fat ......................................................... 60,27

13.º Wong Son Ieng ....................................................... 57,36

14.º Wong Chi Ieng ....................................................... 55,53

15.º Leong Weng I ......................................................... 54,88

16.º Sou Ka Man ........................................................... 54,42

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 
gerais: 14 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
específicos: 3 candidatos;

— Excluído por ter faltado à entrevista profissional: 1 candi-
dato.

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 reprovado na prova de conhecimen-
tos gerais: 16 candidatos;

— Excluídos por terem reprovado na prova de conhecimen-
tos específicos: 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, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.
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（經社會文化司司長於二零一六年二月十六日的批示確認）

二零一六年一月二十八日於高等教育輔助辦公室

典試委員會：

主席：職務主管 陳家豪

正選委員：職務主管 姚玉鳳

  職務主管 丁少雄

高等教育輔助辦公室以編制外合同制度（根據第12/2015號

法律第二十四條第六款及第三十二條的規定，視為行政任用合

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

席行政技術助理員壹缺，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》第二組刊登以考核方式進行普通對外入

職開考的通告。現公佈最後成績名單如下：

合格應考人：

名次   姓名 總成績

1.º 吳穎祺 .................................................................... 67.33

2.º 葉欣兒 .................................................................... 67.20

3.º 陳詩棋 .................................................................... 67.03

4.º 毛翠雯 .................................................................... 66.77

5.º 劉健昌 .................................................................... 66.70

6.º 庄曉玲 .................................................................... 66.53

7.º 柯永永 .................................................................... 66.43

8.º 黃家豪 .................................................................... 66.37

9.º 張慧雅 .................................................................... 65.57

10.º 陳靜晶 .................................................................... 65.53

11.º 黃穎文 .................................................................... 65.47

12.º 黃啟發 .................................................................... 65.23

13.º 何嘉敏 .................................................................... 64.63

14.º 黃善羚 .................................................................... 64.53

15.º 古宇華 .................................................................... 64.23

16.º 梁勵雯 .................................................................... 64.03

17.º 鄭凱欣 .................................................................... 63.67

18.º 唐蒨美 .................................................................... 63.53

19.º 李穎怡 .................................................................... 63.13

20.º 鄧玉婷 .................................................................... 62.67

21.º 郭靜儀 .................................................................... 61.97

22.º 羅翠珊 .................................................................... 61.63

23.º 黃梓英 .................................................................... 61.27

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Fevereiro de 2016). 

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 28 de Janeiro de 
2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Chan Ka Hou, chefia funcional.

Vogais efectivos: Io Iok Fong, chefia funcional; e

Teng Sio Hong, chefia funcional.

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to 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 
(considerado regime de contrato administrativo de provimen-
to, nos termos do artigo 24.º, n.º 6, e 32.º da Lei n.º 12/2015) do 
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 39, II Série, de 30 de Setembro de 2015:

Candidatos aprovados:

Lugar  Nome  Pontuação
  final

 1.º Ng Weng Kei Daniel ............................................... 67,33

 2.º Ip Ian I ...................................................................... 67,20

 3.º Chan Si Kei .............................................................. 67,03

 4.º Mou Choi Man ......................................................... 66,77

 5.º Lao Kin Cheong ...................................................... 66,70

 6.º Chong Hio Leng ...................................................... 66,53

 7.º O Weng Weng .......................................................... 66,43

 8.º Wong Ka Hou .......................................................... 66,37

 9.º Cheong Wai Nga ...................................................... 65,57

10.º Chan Cheng Cheng ................................................. 65,53

11.º Vong Weng Man ...................................................... 65,47

12.º Wong Kai Fat ........................................................... 65,23

13.º Ho Ka Man ............................................................... 64,63

14.º Wong Sin Leng......................................................... 64,53

15.º Ku U Wa ................................................................... 64,23

16.º Leong Lai Man ........................................................ 64,03

17.º Cheang Hoi Ian ....................................................... 63,67

18.º Tong Sin Mei ............................................................ 63,53

19.º Li Wing Yee ............................................................. 63,13

20.º Tang Iok Teng .......................................................... 62,67

21.º Kok Cheng I ............................................................. 61,97

22.º Lo Choi San ............................................................. 61,63

23.º Wong Chi Ieng ......................................................... 61,27
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合格應考人：

名次   姓名 總成績

24.º 周瑞玲 .................................................................... 61.20

25.º 區泳歡 .................................................................... 61.03

26.º 曹穎敏 .................................................................... 60.03

27.º 梁佩琼 .................................................................... 59.97

28.º 談詠芯 .................................................................... 59.77

29.º 許熊熊 .................................................................... 59.40

30.º 文薛而 .................................................................... 58.50

31.º 梁穎儀 .................................................................... 57.27

32.º 馮嘉敏 .................................................................... 57.23

33.º 陳玉冰 .................................................................... 57.17

34.º 黃達強 .................................................................... 57.00

35.º 林安琪 .................................................................... 56.83

36.º 林孟秋 .................................................................... 56.80

37.º 吳鎂祺 .................................................................... 56.78

38.º 鍾建敏 .................................................................... 56.37

39.º 許嘉莉 .................................................................... 55.67

40.º 黃麗麗 .................................................................... 55.23

41.º 湯婷婷 .................................................................... 54.07

42.º 周燕儀 .................................................................... 53.87

43.º 陳靖文 .................................................................... 53.83

44.º 彭金鳳 .................................................................... 53.33

45.º 鄺慧豐 .................................................................... 52.70

46.º 黃欣蔓 .................................................................... 52.53

47.º 高金榕 .................................................................... 51.93

48.º 陳明達 .................................................................... 51.50

49.º 李淑君 .................................................................... 50.27

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：

——因缺席一般知識考試被淘汰之投考人：54名；

——因缺席專業面試被淘汰之投考人：8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：

——因一般知識考試不合格被淘汰之投考人：29名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

Candidatos aprovados:

Lugar  Nome  Pontuação
  final

24.º Chao Sabina ............................................................. 61,20

25.º Ao Weng Fun ........................................................... 61,03

26.º Chou Veng Man Marcella ...................................... 60,03

27.º Leong Pui Keng ....................................................... 59,97

28.º Tam Weng Sam ........................................................ 59,77

29.º Hoi Hong Hong ....................................................... 59,40

30.º Man Sit I ................................................................... 58,50

31.º Leung Weng I ........................................................... 57,27

32.º Fong Ka Man ........................................................... 57,23

33.º Chan Iok Peng ......................................................... 57,17

34.º Wong Tat Keong ...................................................... 57,00

35.º Lam On Kei ............................................................. 56,83

36.º Lam Mang Chao ...................................................... 56,80

37.º Ng Mei Kei ............................................................... 56,78

38.º Chong Kin Man ....................................................... 56,37

39.º Hoi Ka Lei ................................................................ 55,67

40.º Wong Lai Lai ........................................................... 55,23

41.º Tong Teng Teng ....................................................... 54,07

42.º Chao In I ................................................................... 53,87

43.º Chan Cheng Man .................................................... 53,83

44.º Peng Jinfeng ............................................................. 53,33

45.º Kuong Wai Fong ...................................................... 52,70

46.º Wong Ian Man ......................................................... 52,53

47.º Kou Kam Iong ......................................................... 51,93

48.º Chan Ming Tat ......................................................... 51,50

49.º Li Shujun .................................................................. 50,27

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: 54 
candidatos;

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 8 
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 reprovado na prova de conhecimen-
tos: 29 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-
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區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上

訴。

（經社會文化司司長於二零一六年二月十六日的批示確認）

二零一六年二月二日於高等教育輔助辦公室

典試委員會：

主席：職務主管 陳家豪

正選委員：顧問高級技術員 黎慧明

候補委員：一等技術員 李詩韻

 （是項刊登費用為 $7,575.00）

澳 門 大 學

通 告

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款之規定，澳門大學

代校長作出本決定：

一、授予財務代總監李妙媚或其代任人作出下列行為的職

權：

（一）根據法律規定，核准其管轄員工享受年假及接受合理

缺勤之解釋；

（二）核准其管轄員工參與不超過七天之培訓、研討會、座

談會及其他同類活動；

（三）核准其管轄員工進行法律容許的超時工作；

（四）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件；

（五）根據既定的標準，作出其管轄單位員工工作表現評核

所需的一切行為。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一六年二月三日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為均被

追認。

datos podem interpor recurso da presente lista, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Fevereiro de 2016). 

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 2 de Fevereiro 
de 2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Chan Ka Hou, chefia funcional.

Vogal efectiva: Lai Vai Meng, técnica superior assessora.

Vogal suplente: Lei Si Wan, técnica de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 7 575,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

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

1. Delegar na directora, substituta, do Gabinete de Assuntos 
Financeiros, Lei Miu Mei, ou no seu substituto, os poderes 
para a prática dos seguintes actos: 

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

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

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

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

5) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos funcionários da unidade que dirige, tendo em conta 
os parâmetros previamente definidos.

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

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente subdele-
gados no pessoal de chefia sob a supervisão da delegada.

4. São ratificados todos os actos praticados pela delegada no 
âmbito dos poderes ora delegados, entre o dia 3 de Fevereiro 
de 2016 e a data da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
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根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款之規定，澳門大學

代校長作出本決定：

一、授予校園發展代總監林慶雄或其代任人作出下列行為

的職權：

（一）根據法律要求，核准其管轄單位的員工享受年假及接

受合理缺勤之解釋；

（二）核准其管轄單位的員工參與不超過七天之培訓、研討

會、座談會及其他同類活動；

（三）根據法律要求，核准其管轄員工進行超時工作；

（四）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件；

（五）根據既定的標準，作出其管轄單位員工工作表現評核

所需的一切行為。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一六年二月十六日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為均

被追認。

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款之規定，澳門大學

代校長作出本決定：

一、授予校園管理代總監黎明佳或其代任人作出下列行為

的職權：

（一）根據法律要求，核准其管轄單位的員工享受年假及接

受合理缺勤之解釋；

（二）核准其管轄單位的員工參與不超過七天之培訓、研討

會、座談會及其他同類活動；

（三）根據法律要求，核准其管轄員工進行超時工作；

（四）代表澳門大學簽訂維修保養服務合同；

（五）簽署執行有權限實體決定所需之公函及文件；

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

1. Delegar no director, substituto, do Gabinete de Desenvol-
vimento do Complexo Universitário, Lam Heng Hong, ou no 
seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos: 

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

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

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

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

5) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos funcionários da unidade que dirige, tendo em conta 
os parâmetros previamente definidos.

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

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

4. São ratificados todos os actos praticados pela delegada no 
âmbito dos poderes ora delegados, entre o dia 16 de Fevereiro 
de 2016 e a data da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

1. Delegar no director, substituto, do Gabinete de Gestão do 
Complexo Universitário, Lai Meng Kai, ou no seu substituto, 
os poderes para a prática dos seguintes actos: 

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

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

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

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

5) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes;
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（六）根據既定的標準，作出其管轄單位員工工作表現評核

所需的一切行為。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下的主

管人員。

四、由二零一六年二月十六日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲授權者在上述授權範圍內所作之行為均

被追認。

二零一六年二月五日於澳門大學

代校長　倪明選

澳門大學人文學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及

刊登於二零一四年十一月十九日第四十七期第二組《澳門特別行

政區公報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第三

款作出本決定：

一、轉授予英語中心代主任John Blair Corbett或其代任人

作出下列行為的職權：

（一）根據法律規定，核准其管轄單位的員工享受年假及接

受合理缺勤之解釋；

（二）根據法律規定，核准發出其管轄單位的學生個人檔案

的證明書，但有關學術成績及學籍資料除外；

（三）簽署執行有權限機關決定所需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一六年一月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行為

均被追認。

澳門大學人文學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及

刊登於二零一四年十二月二十六日第五十二期第二組《澳門特別

行政區公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會核准

之授權的第三款作出本決定：

一、轉授予英語中心代主任John Blair Corbett或其代任人

作出下列行為的職權：

6) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos funcionários da unidade que dirige, tendo em conta 
os parâmetros previamente definidos.

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

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

4. São ratificados todos os actos praticados pela delegada no 
âmbito dos poderes ora delegados, entre o dia 16 de Fevereiro 
de 2016 e a data da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 5 de Fevereiro de 2016.

O Reitor, substituto, Lionel Ming-shuan Ni.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo reitor 
da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da Uni-
versidade de Macau, no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 47, II Série, de 19 de Novembro de 
2014, a directora da Faculdade de Letras da Universidade de 
Macau decidiu:

1. Subdelegar no director, substituto, do Centro de Língua 
Inglesa, John Blair Corbett, ou no seu substituto, os poderes 
para a prática dos seguintes actos:

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

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

3) Assinar correspondência oficial e os documentos necessá-
rios à execução das decisões tomadas pelos órgãos competentes.

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

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de Janeiro 
de 2016 e a data da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela Comissão 
de Gestão Financeira da Universidade de Macau, que foi pu-
blicada no aviso da Universidade de Macau, no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, 
de 26 de Dezembro de 2014, a directora da Faculdade de Letras da 
Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no director, substituto, do Centro de Língua 
Inglesa, John Blair Corbett, ou no seu substituto, os poderes 
para a prática dos seguintes actos:



4358 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2016 年 2 月 24 日

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單

位的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、資產及勞務，其上限則為上款所指金額的一半；

（三）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開

支。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、由二零一六年一月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行為

均被追認。

二零一六年二月三日於澳門大學

人文學院院長　Jin Hong Gang

（是項刊登費用為 $6,668.00）

文 化 產 業 基 金

通 告

為遵守現行《澳門公共行政工作人員通則》第三百二十九條

第三款的規定，現通知文化產業基金前服務人員周萬生，請於二

零一六年三月七日上午十時前往位於澳門若憲馬路的衛生局行

政大樓二樓210室，以就第PD-F IC-01/2015號紀律程序作出聲

明。

二零一六年二月十七日於文化產業基金

行政委員會主席 梁慶庭

（是項刊登費用為 $852.00）

土 地 工 務 運 輸 局

名 單

土地工務運輸局為填補行政任用合同人員第一職階首席高

級技術員兩缺，經於二零一五年十二月二十三日第五十一期《澳

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

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

3) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, de acordo com as disposições legais.

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

3. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 1 de Janeiro 
de 2016 e a data da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Universidade de Macau, aos 3 de Fevereiro de 2016.

A Directora da Faculdade de Letras, Jin Hong Gang.

(Custo desta publicação $ 6 668,00)

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Aviso

Para cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 329.º do 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente, é notificado o ex-agente do Fundo das Indústrias Cultu-
rais, Chow Man San, de que deverá comparecer na sala 210 do 
2.º piso do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
situado na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, no dia 
7 de Março de 2016, pelas 10,00 horas, a fim de prestar declarações 
no âmbito do processo disciplinar n.º PD-FIC-01/2015.

Fundo das Indústrias Culturais, aos 17 de Fevereiro de 2016. 

O Presidente do Conselho de Administração, Leong Heng 
Teng.

(Custo desta publicação $ 852,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de duas 
vagas de técnico superior principal, 1.º escalão, do pessoal pro-
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門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進

行的普通晉級開考的公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 林美玲 ........................................................................ 86.56

2.º 蕭寶基 ........................................................................ 73.78

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一六年二月十六日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年二月十五日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：土地工務運輸局首席顧問高級技術員 余國達

正選委員：土地工務運輸局首席高級技術員 李綺雯

  民政總署顧問高級技術員　李治洪

土地工務運輸局為填補人員編制技術輔導員職程第一職階

首席特級技術輔導員一缺，經於二零一五年十二月二十三日第

五十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限

制的方式進行的普通晉級開考的公告。現公佈准考人評核成績

如下：

合格准考人： 分

陳月嫦 ............................................................................. 89.63

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一六年二月十六日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年二月十六日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：土地工務運輸局科長 Américo Galdino Dias

vido em regime de contrato administrativo de provimento da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, 
de 23 de Dezembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lam Mei Leng ...............................................................86,56

2.º Sio Pou Kei .....................................................................73,78

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candi-
datos podem interpor recurso da presente lista para a enti-
dade 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 16 de Fevereiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 15 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: U Kuok Tat, técnico superior assessor principal 
da DSSOPT.

Vogais efectivos: Lee I Man, técnica superior principal da 
DSSOPT; e

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

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de assistente técnico administrativo do quadro do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, 
de 23 de Dezembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chan Ut Seong .................................................................... 89,63

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

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

Transportes e Obras  Públicas, de 16 de Fevereiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 16 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Américo Galdino Dias, chefe de secção da  
DSSOPT.
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正選委員：土地工務運輸局首席特級技術輔導員 潘少斌

  文化局二等技術員 葉展鵬

（是項刊登費用為 $2,894.00）

海 事 及 水 務 局

名 單

海事及水務局為填補編制內人員行政技術助理員職程第一

職階首席特級行政技術助理員三缺，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十一月

二十五日第四十七期《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 潘秀雅 ........................................................................ 86.50

2.º 羅潔雯 ........................................................................ 86.00

3.º 廖尹洪 ........................................................................ 82.00

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作天內向核准開考的實體提起訴願。

（經二零一六年一月二十七日運輸工務司司長的批示認可）

二零一六年一月二十日於海事及水務局 

典試委員會：

主席：海事及水務局科長 陳美玲

正選委員：旅遊學院特級技術輔導員 黃國榮

     海事及水務局首席技術輔導員 梁美欣

（是項刊登費用為 $1,468.00）

公 告

為填補海事及水務局以行政任用合同任用的海事人員職程第

一職階一等海事人員六缺，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

Vogais efectivos: Pun Sio Pan, adjunto-técnico especialista 
principal da DSSOPT; e

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

(Custo desta publicação $ 2 894,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três luga-
res de assistente técnico administrativo especialista principal, 
1.º escalão, da carreira do assistente técnico administrativo do 
quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos Ma-
rítimos e de Água, cujo anúncio do aviso de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 47, II Série, de 25 de Novembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Pun Sao Nga ...................................................................86,50

2.º Lo Kit Man .....................................................................86,00

3.º Liu Wan Hong ................................................................82,00

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista à entidade competente, no prazo de dez dias úteis, conta-
dos da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 27 de Janeiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 20 de Janeiro de 2016.

Presidente: Melinda Chan, chefe de secção da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

Vogais efectivos: Vong Kuok Veng, adjunto-técnico especia-
lista do Instituto de Formação Turística; e

Leong Mei Ian, adjunto-técnico principal da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sita 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 



N.º 8 — 24-2-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4361

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。

二零一六年二月十六日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,087.00）

海事及水務局為填補編制外合同（現為行政任用合同）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》第十九條第二款的

規定，確定名單已張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行

政處/人事科，並上載到本局網頁（www.marine.gov.mo）以供查

閱。

二零一六年二月十六日於海事及水務局

局長  黃穗文 

 （是項刊登費用為 $920.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

公 告

為填補本局行政任用合同人員技術員職程第一職階二等技

術員（數學範疇）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》第二組刊登有關以考核方式進行普通

對外入職開考之通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員

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 seis lugares de pessoal marítimo de 
1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de pessoal marítimo, providos 
em regime de contrato administrativo de provimento da Direc-
ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, com vinte 
dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 16 de Fevereiro de 2016.

A Directora dos  Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento de Administração e Finanças/Divisão Admi-
nistrativa/Secção de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel 
dos Mouros, e disponibilizada no website destes Serviços 
(www.marine.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos admi-
tidos 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 (actualmente designado por 
contrato administrativo de provimento) da Direcção dos Servi-
ços de Assuntos Marítimos e de Água, cujo aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 38, II Série, de 23 de Setembro de 2015. 

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 16 de Fevereiro de 2016.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 920,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do 
Observatório, Taipa Grande, Taipa, e publicada no website 
(http://www.smg.gov.mo) destes Serviços, a lista dos candidatos 
para a entrevista profissional do concurso comum, de ingresso 
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的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規定，投考人專

業面試名單已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理暨氣象局

的公告欄內，並於本局網頁內（http://www.smg.gov.mo）公佈。

二零一六年二月十八日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $1,155.00）

房 屋 局

通 告

﹝98/2016﹞

“氹仔公共房屋從事商業活動空間之租賃”公開招標

1. 標的：

本招標旨在為位於氹仔美副將馬路湖畔大廈2樓及氹仔東北

馬路氹仔社屋——日昇樓地下從事商業活動之下列空間出租作

判給。租賃期為6個月，倘雙方未於租賃期屆滿前2個月以書面通

知對方提出單方終止合同的要求，則視為以相同的期限及條件自

動續約，而有關程序則由房屋局負責進行。

2. 租賃空間及投標底價：

externo, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, área de matemática, da carreira de técnico, 
em regime de contrato administrativo de provimento destes 
Serviços, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, 
de 22 de Outubro de 2015.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 18 
de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Aviso

[98/2016]

Concurso público para «Arrendamento dos espaços para 

exercício de actividades comerciais na Habitação

Pública na Taipa»

1. Objecto:

Concurso para adjudicação, por arrendamento, dos espaços 
para exercício de actividades comerciais, localizados no 2.º 
andar do Edifício do Lago, sito na Estrada Coronel Nicolau de 
Mesquita, na Taipa, e no rés-do-chão da Habitação Social da 
Taipa — Edifício Iat Seng, sita na Estrada Nordeste da Taipa, 
por um período de seis meses. Se nenhuma das partes apresen-
tar à outra parte, por escrito, até dois meses antes do termo 
do prazo de arrendamento, a denúncia do contrato, o mesmo 
considerar-se-á renovado automaticamente pelo mesmo prazo 
e condições. O respectivo processo é da responsabilidade do 
Instituto de Habitação, adiante designado por IH.

2. Espaços para arrendamento e preço base do concurso:

項目
樓宇

名稱
位置 租賃空間名稱 租賃空間用途 實用面積 投標底價 備註

1
湖畔

大廈
2樓 E2

零售及服務業（“個人護

理及生活用品店”、“藥

房”及“家庭電器及家居

用品零售”任一用途）

194.32平方米
$10,500.00

（澳門幣壹萬零伍佰元整）

註1及

註2

2

氹仔社屋——

日昇樓

地下 A 飲食店 100.68平方米
$7,000.00

（澳門幣柒仟元整）
註3

3 地下 C 小型超市/雜貨店 138.17平方米
$9,500.00

（澳門幣玖仟伍佰元整）
--

4 地下 E 茶餐廳 76.10平方米
$5,000.00

（澳門幣伍仟元整）
註3
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項目
樓宇

名稱
位置 租賃空間名稱 租賃空間用途 實用面積 投標底價 備註

5
氹仔社屋——

日昇樓
地下 F 茶餐廳 114.00平方米

$7,500.00

（澳門幣柒仟伍佰元整）
註3

註1：倘用途為零售及服務業的租賃空間經營藥房，必須從事九月十九日第58/90/M號法令所指的藥房活動。

註2：個人護理及生活用品之零售包括家居用紡織品、餐具用品、個人衛生用品、家居清潔用品、文具用品之零售。

註3：用途為飲食店及茶餐廳的租賃空間，必須從事四月一日第16/96/M號法令第六條第一款所指的第四組及第五組飲食及飲料場

所。

Item
Designação

dos
edifícios

Localização
Designação do

espaço para
arrendamento

Finalidade do
espaço para

arrendamento
Área útil

Preço base do
concurso

Nota

1 Edifício do Lago 2.º andar E2 Sectores de venda a 
retalho e de serviços 
(destinados a higiene 
pessoal e uso diário, a 
farmácia, e a electro-
domésticos e utensí-

lios domésticos)

194,32 m2 $ 10 500
(dez mil e

quinhentas
patacas)

Notas
1 e 2

2 Habitação Social 
da Taipa — Edifí-

cio Iat Seng

r/c A Loja de bebidas e
comidas

100,68 m2 $ 7 000
(sete mil patacas)

Nota 3

3 r/c C Supermercado/
/mercearia

138,17m2 $ 9 500
(nove mil e
quinhentas

patacas)

--

4 Habitação Social 
da Taipa — Edifí-

cio Iat Seng

r/c E Estabelecimento
de comidas

76,10 m2 $ 5 000
(cinco mil patacas)

Nota 3

5 r/c F Estabelecimento
de comidas

114,00 m2 $ 7 500
(sete mil e
quinhentas

patacas)

Nota 3

Nota 1: Caso o espaço para arrendamento com finalidade de sectores de venda a retalho e de serviços se destine a farmácia, o 
arrendatário deve cumprir as disposições sobre aquela actividade previstas no Decreto-Lei n.º 58/90/M, de 19 de Setembro.

Nota 2: A venda a retalho de artigos destinados à higiene pessoal e ao uso diário inclui a venda de artigos têxteis destinados ao 
uso doméstico, talheres, artigos de higiene pessoal, artigos de limpeza da casa e artigos de papelaria.

Nota 3: Nos espaços para arrendamento com finalidade de loja de bebidas e comidas e de estabelecimento de comidas devem 
ser exercidas actividades de estabelecimentos de bebidas e comidas, integrados nos Grupos 4 e 5 previstos no n.º 1 do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril.

3. Condições gerais dos concorrentes:

3.1 Podem concorrer ao presente concurso as pessoas sin-
gulares que tenham completado 18 anos e sejam titulares do 
bilhete de identidade de residente de Macau ou as pessoas 
colectivas que se encontrem registadas na Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis;

3. 投標人的一般條件：

3.1 持澳門居民身份證及年滿十八歲之自然人，或已於澳門

商業及動產登記局登記之法人，均可參與本招標。
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3.2 不允許以聯合競投的方式遞交投標申請。

4. 投標方式：

口頭競價，每次出價為$500.00（澳門幣伍佰元整）或其倍

數。

5. 索取招標案卷：

有意投標人可於二零一六年三月二十九日前的辦公時間內到

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》副本，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$100.00（澳門幣壹佰元整），或透過房屋局網頁

（http://www.ihm.gov.mo）內下載。

6. 現場視察及書面解釋：

6.1 氹仔社屋——日昇樓地下A、C、E及F租賃空間的現場

視察於二零一六年三月二日上午十時三十分舉行，有意投標人應

按上述日期及時間到達集合地點（集合地點將另行通知），並由

房屋局人員帶領視察；

6 . 2 有意投標人須於二零一六年二月二十九日前的辦公

時間內親臨澳門青洲沙梨頭北巷102號房屋局接待處或致電

28594875進行預約出席氹仔社屋——日昇樓的租賃空間現場視

察之登記；

6.3 有意投標人可於二零一六年二月二十四日至二零一六年

三月九日到湖畔大廈2樓E2租賃空間現場視察，開放時間為下午

二時正至下午六時正；

6.4 現場視察期間不設現場提問，有意投標人對是次招標內

容有任何疑問，應於二零一六年三月四日前以書面形式向招標實

體提出。

7. 投標保證金：

投標保證金的金額為$20,000.00（澳門幣貳萬元整），投標

人須以現金存款或法定銀行擔保之方式提供。

8. 投標申請的組成文件：

8.1 投標申請包括下列文件：

（a）競投報名表；

（b）投標人或其合法代表人之身份證明文件副本；

（c）法人須附同商業登記證明文件正本或鑑證副本；

3.2 Não é permitida a apresentação das candidaturas em for-
ma da licitação conjunta.

4. Forma do concurso:

Licitação verbal. O valor de cada lanço é de $ 500 (quinhentas 
patacas) ou de seu múltiplo.

5. Obtenção do processo do concurso:

Os concorrentes podem consultar e obter a cópia do respec-
tivo processo do concurso na recepção do IH, sito na Travessa 
Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau, até 29 de Março 
de 2016, durante as horas de expediente. Caso queiram obter 
fotocópias do processo do concurso, devem pagar, em numerá-
rio, o montante de $ 100 (cem patacas), pelo custo das fotocó-
pias. O processo do concurso também se encontra disponível 
na página electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).

6. Visita in loco e esclarecimento por escrito:

6.1 A visita in loco aos espaços para arrendamento A, C, E 
e F no rés-do-chão da Habitação Social da Taipa — Edifício 
Iat Seng será feita às 10,30 horas da manhã do dia 2 de Março 
de 2016. Os concorrentes devem chegar ao local de encontro (a 
anunciar posteriormente) à data e hora acima mencionadas e a 
visita será guiada por trabalhadores do IH;

6.2 Os concorrentes interessados devem dirigir-se à recepção 
do IH, sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, 
Macau, durante as horas de expediente, ou contactar através 
do n.º 28594875, até 29 de Fevereiro de 2016, para proceder à 
inscrição na visita in loco aos espaços para arrendamento loca-
lizados na Habitação Social da Taipa — Edifício Iat Seng;

6.3 Os concorrentes poderão realizar a visita in loco ao espa-
ço para arrendamento E2 no 2.º andar do Edifício do Lago, no 
período do dia 24 de Fevereiro de 2016 ao dia 9 de Março de 
2016. O horário de abertura é das 2,00 horas da tarde às 6,00 
horas da tarde;

6.4 Durante a visita in loco, não serão prestados esclareci-
mentos. Caso os concorrentes tenham quaisquer dúvidas sobre 
o conteúdo do presente concurso, devem apresentá-las, por es-
crito, à entidade responsável pelo concurso, até 4 de Março de 
2016.

7. Caução do concurso:

O valor da caução do concurso é de $ 20 000 (vinte mil pata-
cas). Os concorrentes devem prestar a caução por depósito em 
numerário ou mediante garantia bancária legal.

8. Documentos que instruem as candidaturas:

8.1 As candidaturas devem ser instruídas com os seguintes 
documentos:

(a) Boletim de candidatura ao concurso;

(b) Cópia do documento de identificação do concorrente ou 
do seu representante legal;

(c) Original do documento comprovativo de registo comer-
cial ou a respectiva cópia autenticada, caso se trate de pessoa 
colectiva;
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（d）已提交投標保證金的證明文件。

8.2 上述文件須以澳門特別行政區任一正式語文編製，若文

件使用其他語言編製時，應附具經公證認定之譯本，為着一切效

力，應以該譯本為準；而上述文件的詳細要求及式樣已載於《招

標方案》，投標人需按《招標方案》附件內的有關式樣撰寫。

9. 遞交投標申請的日期、時間及地點：

9.1  投標申請應由投標人或其代表，於二零一六年二月

二十四日至二零一六年三月二十九日下午五時三十分前，到澳門

青洲沙梨頭北巷102號房屋局接待處遞交，並獲發收條。

9.2 經初步審查投標人符合《招標方案》第六條（投標人的

一般條件）之規定，且其投標申請按時遞交及完全符合《招標方

案》第八條（投標申請的組成文件）之規定，將獲發「具資格參與

公開口頭競價之證明」。

10. 公開口頭競價會場規則說明會：

公開口頭競價會場規則說明會將於二零一六年四月一日下午

三時三十分於澳門青洲沙梨頭北巷102號房屋局舉行，投標人應

按上述時間出席。

11. 公開口頭競價的日期、時間及地點：

公開口頭競價將於二零一六年四月十四日下午二時正於澳

門蘇沙醫生街台山街市市政綜合大樓一樓台山活動中心禮堂舉

行。當日將於下午一時正開始接受投標人登記入場。

12. 判給標準：

租賃空間判給予提出最高價租金之投標人，如無高於所訂定

之投標底價之出價，則撤回有關租賃空間之投標，不作判給。

13. 其他事項：

有關投標申請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://w w w.

ihm.gov.mo）內公佈。

二零一六年二月四日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $8,054.00）

(d) Documento comprovativo da prestação da caução do 
concurso.

8.2 Os documentos acima referidos devem ser redigidos 
numa das línguas oficiais da RAEM. Quando estes documen-
tos forem redigidos em outra língua, devem ser acompanhados 
de tradução reconhecida notarialmente, a qual prevalece para 
todos e quaisquer efeitos. Os requisitos detalhados e modelos 
destes documentos constam do programa do concurso, deven-
do os concorrentes fazer as redacções de acordo com os mode-
los constantes dos anexos do programa do concurso.

9. Data, hora e local da apresentação de candidaturas:

9.1 As candidaturas podem ser apresentadas desde o dia 24 
de Fevereiro de 2016 até às 5,30 horas da tarde do dia 29 de 
Março de 2016, pelos concorrentes ou seus representantes, na 
recepção do IH, sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha 
Verde, Macau, contra a entrega de recibo;

9.2 Após apreciação preliminar das candidaturas, será atri-
buída uma «Certidão de participação no acto público de lici-
tação verbal» aos concorrentes que preencham os requisitos 
previstos no ponto 6 (Condições gerais dos concorrentes) do 
programa do concurso e apresentem atempadamente as suas 
candidaturas e que estejam em conformidade com as disposi-
ções previstas no ponto 8 (Documentos que instruem as candi-
daturas) do programa do concurso.

10. Sessão de esclarecimento relativa às regras a observar du-
rante a realização do acto público de licitação verbal:

A sessão de esclarecimento relativa às regras a observar du-
rante a realização do acto público de licitação verbal terá lugar 
às 3,30 horas da tarde do dia 1 de Abril de 2016, no IH, sito na 
Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde, Macau, devendo 
os concorrentes comparecer na data e hora indicadas.

11. Data, hora e local da realização do acto público de licita-
ção verbal:

O acto público de licitação verbal terá lugar às 2,00 horas da 
tarde do dia 14 de Abril de 2016, no salão do Centro de Ac-
tividades de Tamagnini Barbosa, sito na Rua do Dr. Ricardo 
de Sousa, 1.º andar do Complexo Municipal do Mercado de 
Tamagnini Barbosa, Macau. O registo de entrada dos concor-
rentes começará à 1,00 hora da tarde desse dia.

12. Critérios de adjudicação:

Os espaços para arrendamento são adjudicados aos concor-
rentes que ofereçam a renda de valor mais elevado. Caso os va-
lores apresentados não sejam superiores ao preço base fixado, 
será retirado do concurso o respectivo espaço para arrenda-
mento, não se procedendo à sua adjudicação.

13. Outros assuntos:

Os pormenores e as observações para o respectivo concurso 
encontram-se disponíveis no processo do concurso. As infor-
mações mais recentes sobre o presente concurso serão publica-
das na página electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).

Instituto de Habitação, aos 4 de Fevereiro de 2016.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 8 054,00)
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建 設 發 展 辦 公 室

公 告

為填補經由建設發展辦公室以行政任用合同任用的技術輔

導員職程第一職階首席技術輔導員三缺，現根據第14/2009號法

律《公務人員職程制度》、第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》及第12/2015號法律《公共部門勞動合同

制度》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，對

象為建設發展辦公室的公務人員，有關開考通告正張貼在澳門

羅理基博士大馬路南光大廈十樓建設發展辦公室內，並於本辦

公室網頁及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門

特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一六年二月十八日於建設發展辦公室

主任 周惠民

（是項刊登費用為 $1,126.00）

環 境 保 護 局

公 告

環境保護局通過以審查文件方式，為行政任用合同任用的

人員進行高級技術員職程第一職階一等高級技術員一缺的限制

性普通晉級開考的公告已於二零一六年一月二十七日第四期《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。

二零一六年二月十五日於環境保護局

局長 韋海揚

（是項刊登費用為 $1,018.00）

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Informa-se que se encontra afixado no Gabinete para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), sito na Av. do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, Macau, 
e publicado nos sítios da internet do GDI e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, condicionado, documen-
tal, circunscrito aos trabalhadores do GDI, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e na Lei n.º 12/2015 «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», para o preenchi-
mento de três vagas de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal do GDI, com dez dias 
de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
18 de Fevereiro de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), encontra-se afixada no Edf. dos Correios, sito na 
Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em Macau, 
e publicada na página electrónica da DSPA, a lista provisória 
dos candidatos admitidos ao concurso comum, de acesso, do-
cumental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga de 
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior dos trabalhadores contratados em regime de contrato 
administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, cujo anúncio de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2016. 

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 15 de 
Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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環境保護局為填補人員編制第一職階一等技術稽查一缺，

經二零一六年二月三日第五期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登，通過審查文件及有限制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。

二零一六年二月十七日於環境保護局

局長 韋海揚

（是項刊登費用為 $920.00）

燃 料 安 全 委 員 會

公 告

按照運輸工務司司長於二零一六年二月五日作出的批示，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12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、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：

行政任用合同人員﹕

1）技術稽查職程第一職階特級技術稽查壹缺；

2）技術稽查職程第一職階首席技術稽查壹缺。

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。

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra 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 desta Direcção de Serviços, 
a lista provisória do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de fiscal técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 3 
de Fevereiro de 2016. 

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 17 de 
Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Vai Hoi Ieong.

(Custo desta publicação $ 920,00)

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 5 
de Fevereiro de 2016, se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados, nos termos dos Regu-
lamentos Administrativos n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», n.º 12/2015 «Regime do contrato de trabalho 
nos serviços públicos» e n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos», e nos termos definidos 
no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente, para o preenchimento do seguintes 
lugares da Comissão de Segurança dos Combustíveis:

Para o pessoal em regime de contrato administrativo de pro-
vimento:

1. Um lugar de técnico fiscal especialista, 1.º escalão, da car-
reira de técnico fiscal; 

2. Um lugar de técnico fiscal principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico fiscal.

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 apresentacão 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. 
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二零一六年二月十八日於燃料安全委員會

主席 鄺錦成

（是項刊登費用為 $1,537.00）

運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

運輸基建辦公室為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式，為運輸

基建辦公室之行政任用合同任用的人員進行普通晉級開考，有

關開考通告正張貼在澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈26樓運

輸基建辦公室，並於本辦公室網頁及行政公職局網頁內公佈。而

遞交報考申請表之期限為十日，自本公告在《澳門特別行政區公

報》公佈之日緊接的第一個工作日起計算。

一、高級技術員職程之第一職階顧問高級技術員一缺；

二、高級技術員職程之第一職階首席高級技術員一缺。

二零一六年二月十八日於運輸基建辦公室

辦公室主任　何蔣祺

（是項刊登費用為 $1,263.00）

運輸基建辦公室為填補行政任用合同人員技術員職程第一

職階二等技術員（資訊範疇）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》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規定，准考人專

業面試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

輸基建辦公室大堂，並上載到本辦網頁www.git.gov.mo以供查

閱。

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 18 de Feverei-
ro de 2016. 

O Presidente da Comissão, Kong Kam Seng.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Anúncios

Informa-se que se encontram afixados, no Gabinete para 
as Infra-estruturas de Transportes (GIT), sito na Rua do Dr. 
Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, n.os 1-3, 26.º 
andar, Macau, e publicados na página electrónica do presen-
te Gabinete e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, os avisos referentes à abertura dos concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores contratados por contrato administrativo de provimento 
do GIT, 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), com dez dias de prazo para a apresentação de candi-
daturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, tendo em vista o preenchimento 
dos seguintes lugares do GIT:

1. Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior;

2. Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior.

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 18 de 
Fevereiro de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

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 servi-
ços públicos) se encontra afixada, no Gabinete para as Infra-
-estruturas de Transportes (GIT), sito na Rua do Dr. Pedro 
José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, n.os 1-3, 26.º andar, 
Macau, e publicada na página electrónica do GIT (www.git.
gov.mo), a lista dos candidatos para a entrevista profissional do 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de informática, da carreira de técnico, provido 
em regime de contrato administrativo de provimento do pes-
soal do GIT, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 41, II Série, de 
14 de Outubro de 2015.



N.º 8 — 24-2-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4369

二零一六年二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 $881.00）

交 通 事 務 局

公 告

交通事務局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》規定，現通過審查文件及有限制方式，為交通

事務局以行政任用合同任用的人員進行下列限制性普通晉級開

考：

一、高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺；

二、高級技術員職程第一職階一等高級技術員一缺；

三、技術員職程第一職階特級技術員五缺；

四、技術員職程第一職階首席技術員（資訊範疇）一缺；

五、技術員職程第一職階一等技術員兩缺；

六、技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員十七缺；

七、車輛查驗員職程第一職階特級車輛查驗員四缺；

八、行政技術助理員職程第一職階一等行政技術助理員四

缺。

上述開考的通告現張貼於澳門馬交石炮台馬路33號六樓交

通事務局行政及財政處告示板，以及本局網頁及行政公職局網

頁以供查閱，遞交報考申請表之期限為十日，自本公告於《澳門

特別行政區公報》公佈後第一個工作日起計算。

二零一六年二月十八日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,869.00）

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 19 de 
Fevereiro de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», se acham abertos os concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores contratados por contrato administrativo de provimento 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), 
para o preenchimento dos seguintes lugares:

1. Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior;

2. Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior;

3. Cinco lugares de técnico especialista, 1.º escalão, da car-
reira de técnico;

4. Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, área de infor-
mática, da carreira de técnico;

5. Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico;

6. Dezassete lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º esca-
lão, da carreira de adjunto-técnico;

7. Quatro lugares de inspector de veículos especialista, 1.º 
escalão, da carreira de inspector de veículos;

8. Quatro lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administra-
tivo.

Mais se informa que se encontram afixados, para consulta, 
os avisos dos concursos acima referidos, no quadro de anún-
cios da Divisão Administrativa e Financeira da DSAT, sita na 
Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicados 
nas páginas electrónicas da DSAT e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, 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 para os Assuntos de Tráfego, aos 18 
de Fevereiro de 2016.

 O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 869,00)
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澳 門 互 助 總 會

三十日告示

茲公佈Helena Chung Gabriel申請其已故配偶José Gabriel

所遺下之遺屬撫卹金，其人曾為水警稽查隊退休警員及本會會

員編號2387。於二零一五年八月二十四日逝世。

如有人士認為具權利領取上述撫卹金，應由本告示在《澳門

特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向本會提出申請應有

之權益。若於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將

被接納。

二零一六年二月十八日於澳門互助總會

董事會主席 飛迪華

（是項刊登費用為 $783.00）

MONTEPIO GERAL DE MACAU

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Helena Chung Gabriel, requerido a 
pensão de família deixada pelo seu cônjugue, José Gabriel, que 
foi guarda da Polícia Marítima e Fiscal, aposentado, e sócio 
n.º 2387 deste Montepio, falecido em 24 de Agosto de 2015, de-
vem todos os que se julgam com direito à percepção da mesma 
pensão, requerer a este Montepio Geral de Macau, no prazo 
de 30 dias, a contar da data da publicação no Boletim Oficial 
da RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não 
havendo impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, 
findo que seja esse prazo. 

Montepio Geral de Macau, aos 18 de Fevereiro de 2016.

A Presidente do Conselho de Administração, Maria de Fáti-
ma Salvador dos Santos Ferreira.

(Custo desta publicação $ 783,00)
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