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COMISSARIADO DA AUDITORIA

Lista

Classificativa do candidato 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 
RAEM n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2016:

Candidato aprovado: valores

Tong Pek Cheng ...................................................................89,69

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento 
Administativo 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 Comissário da 

Auditoria, de 24 de Fevereiro de 2016).

Comissariado da Auditoria, aos 24 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Wong Chan Fong, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Ng Wing Kwan Annie Leocadia, auditora 
superior; e

Tam Wai Chu, técnica superior assessora principal.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (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 do candidato 
ao concurso comum, de acesso, condicionado, documental, 
para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor de 1.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, provido 
em regime de contrato administrativo de provimento, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial 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.

審 計 署

名 單

審計署為填補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》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考的公告。現公布應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

唐碧菁 ............................................................................. 89.69

按照第23/2011號行政法規第二十八條第一款及第二款的規

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。

（經二零一六年二月二十四日審計長的批示確認）

二零一六年二月二十四日於審計署

典試委員會：

主席：廳長 黃振方

正選委員：高級審計師 吳詠軍

  首席顧問高級技術員 譚惠珠

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

為填補經由本署以行政任用合同任用的翻譯員職程第一職

階一等翻譯員一缺，經二零一六年二月三日第五期《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。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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為填補經由本署以行政任用合同任用的技術員職程第一職

階一等技術員三缺，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。

二零一六年二月二十五日於審計長辦公室

辦公室主任 何慧卿

 （是項刊登費用為 $1,634.00）

海 關

公 告

為填補澳門特別行政區海關文職人員行政任用合同勤雜人

員職程第一職階勤雜人員（雜役範疇）五缺，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，確定名單已張貼在澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關

大樓或可瀏覽本部門網頁http://www.customs.gov.mo查閱。

二零一六年二月二十二日於海關

副關長 冼桓球

（是項刊登費用為 $920.00）

根據現行第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，經

於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》

公布的以考核方式進行內部入職開考，錄取合格者就讀培訓課

程和進行實習，以填補澳門特別行政區海關關員編制高級職程

第一職階副關務監督空缺的准考人臨時名單已張貼在澳門媽閣

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 três lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento, aberto por anúncio publicado 
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, ao abrigo do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 25 de Fevereiro 
de 2016. 

A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncios

Faz-se público que se encontra afixada, no Edifício dos Ser-
viços de Alfândega, sita na Rua de S. Tiago da Barra, Doca 
D. Carlos I, SW, Barra, Macau, a lista definitiva dos candi-
datos admitidos ao concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de cinco lugares 
de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de serven-
te, em regime de contrato administrativo de provimento dos 
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de 
Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 2 de 
Dezembro de 2015, nos termos do artigo 19.º, n.º 2, 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 22 de Fevereiro de 2016.

O Subdirector-geral, Sin Wun Kao.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Faz-se público que se encontra afixada, na Divisão de Recur-
sos Humanos do Departamento Administrativo e Financeiro 
dos Serviços de Alfândega, localizada na Rua de S. Tiago da 
Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra, Macau, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso de ingresso interno, de prestação de 
provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, des-
tinados à frequência do curso de formação e respectivo estágio, 
com vista ao preenchimento de lugares de subcomissário alfan-
degário, 1.º escalão, da carreira de superior do quadro do pessoal 
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上街嘉路一世船塢西南端海關大樓行政財政廳人力資源處或可

瀏覽網頁http://www.customs.gov.mo查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，本名單被視為

確定名單。

二零一六年二月二十三日於海關

副關長 冼桓球

（是項刊登費用為 $989.00）

檢 察 長 辦 公 室

名 單

檢察長辦公室為填補行政任用合同人員技術員職程第一職

階特級技術員兩缺，經於二零一五年十二月九日第四十九期《澳

門特別行政區公報》第二組公佈，以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考的公告，現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 張貴林 ........................................................................ 81.94

2.º 李詠儀 ........................................................................ 81.11

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經檢察長於二零一六年二月十八日批示認可）

二零一六年二月十六日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

正選委員：檢察院刑事訴訟辦事處職務主管 李霞

  （行政公職局指定人員）勞工事務局一等高級技

  術員 陳嘉賢

（是項刊登費用為 $1,331.00）

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》和第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

alfandegário dos Serviços de Alfândega de Macau, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 3, II Série, de 20 de Janeiro de 2016, nos 
termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, ou, podendo, consultar a lista em causa através do 
website destes Serviços http://www.customs.gov.mo.

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

Serviços de Alfândega, aos 23 de Fevereiro de 2016.

O Subdirector-geral, Sin Wun Kao.

(Custo desta publicação $ 989,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico 
dos trabalhadores contratados por contrato administrativo de 
provimento do Gabinete do Procurador, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 49, II Série, de 9 de Dezembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Zhang Guilin .................................................................81,94

2.º Lei Weng I ......................................................................81,11

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os 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 Procurador, de 18 

de Fevereiro de 2016).

Gabinete do Procurador, aos 16 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Lei Ha, chefia funcional do Serviço de Acção 
Penal do MP; e

Chan Ka In, pessoal designado pelos SAFP (técnico superior 
de 1.ª classe da DSAL).

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
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查文件及有限制方式，為檢察長辦公室人員進行普通晉級開考，

以填補本辦公室行政任用合同人員技術輔導員職程第一職階首

席技術輔導員一缺。

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。

二零一六年二月二十二日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $1,087.00）

新 聞 局

名 單

新聞局為填補人員編制內攝影師及視聽器材操作員職程第

一職階二等攝影師及視聽器材操作員兩缺，經於二零一五年五月

十三日第十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登的通告，以

考核方式進行普通對外入職開考，現公佈最後成績名單如下：

合格應考人： 最後評分

1.º 趙昊翔 .................................................................... 67.70

2.º 陳添傑 .................................................................... 66.73

3.º 林潮勇 .................................................................... 66.17

4.º 宋健文 .................................................................... 65.87

5.º 張斌 ........................................................................ 58.50

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：35名；

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰之投考人：53名；

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

Gabinete do Procurador, aos 22 de Fevereiro de 2016.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de dois lugares de fotógrafo e operador de meios audiovisu-
ais de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de fotógrafo e operador 
de meios audiovisuais, do quadro do pessoal do Gabinete de 
Comunicação Social, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da RAEM n.º 19, II Série, de 13 de Maio de 2015:

Candidatos aprovados:  Classificação
 final

1.º Zhao Haoxiang ........................................................ 67,70

2.º Chan Tim Kit ............................................................ 66,73

3.º Lam Chio Iong ......................................................... 66,17

4.º Song Kin Man .......................................................... 65,87

5.º Cheong Pan ............................................................... 58,50

Observações:

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 escrita de conheci-
mentos: 35 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: 53 candidatos;
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——因專業面試得分低於50分被淘汰之投考人：8名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條第一款及第二款的規

定，投考人可自本名單公告在《澳門特別行政區公報》公佈之日

起計十個工作日內，就本名單向許可開考的實體提起上訴，但不

得以對其餘投考人的優劣判斷作為上訴依據。

（經行政長官於二零一六年二月十九日批示確認）

二零一六年二月二日於新聞局

典試委員會：

主席：楊寶琴

委員：陳裕康

 盧錦烈

（是項刊登費用為 $2,388.00）

禮 賓 公 關 外 事 辦 公 室

名 單

禮賓公關外事辦公室通過考核方式進行普通內部入職開

考，以編制外合同（行政任用合同）制度招聘技術員職程第一職

階一等技術員（項目管理範疇）四缺，經二零一五年四月二十二日

第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登開考通告。現公佈

最後成績名單如下：

合格應考人：

名次 姓名 分

1.º 劉秀卉 .................................................................... 78.88

2.º 黃祉晴 .................................................................... 77.10

3.º 馮嘉豪 .................................................................... 76.12

4.º 吳偉倫 .................................................................... 69.50

5.º 龐寶兒 .................................................................... 68.67

6.º 陳穎穎 .................................................................... 67.60

7.º 黃雪敏 .................................................................... 67.25

8.º 呂倩姬 .................................................................... 67.17

9.º 陸漢傑 .................................................................... 66.90

10.º 陳添花 .................................................................... 66.12

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 
valores na entrevista profissional: 8 candidatos.

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso, 
no prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação do 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau referente à presente lista, para a entidade que autori-
zou a abertura do concurso, salvo com fundamento em juízo de 
mérito de outros candidatos.

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

19 de Fevereiro de 2016).

Gabinete de Comunicação Social, aos 2 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Ieong Pou Kam.

Vogais: Chan U Hong; e

Lou Kam Lit.

(Custo desta publicação $ 2 388,00)

GABINETE DE PROTOCOLO, RELAÇÕES PÚBLICAS E 

ASSUNTOS EXTERNOS

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso interno, de prestação de provas, para o preenchimento de 
quatro lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área de gestão de eventos, em regime de contrato além 
do quadro (contrato administrativo de provimento), do Gabinete 
de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 22 de Abril de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem   Nome valores

1.º Lao Sao Wai Margarida ....................................... 78,88

2.º Wong Chi Cheng ................................................... 77,10

3.º Fong Ka Hou .......................................................... 76,12

4.º Ng Wai Lon ............................................................ 69,50

5.º Pong Pou I .............................................................. 68,67

6.º Chan Weng Weng .................................................. 67,60

7.º Wong Sut Man ....................................................... 67,25

8.º Loi Sin Kei.............................................................. 67,17

9.º Lok Hon Kit ........................................................... 66,90

10.º Chan Tim Fa .......................................................... 66,12
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名次 姓名 分

11.º 洪秀秀 .................................................................... 66.02

12.º 鄺春榕 .................................................................... 65.93

13.º 李俊飛 .................................................................... 65.85

14.º 張汝成 .................................................................... 65.40

15.º 楊穗儀 .................................................................... 65.02

16.º 陳詠茵 .................................................................... 64.72

17.º 黃嘉欣 .................................................................... 64.65

18.º 劉淑盈 .................................................................... 64.50

19.º 高嘉文 .................................................................... 64.27

20.º 李偉得 .................................................................... 64.00

21.º 何兆堃 .................................................................... 61.95

22.º 余美婷 .................................................................... 61.63

23.º 梁明明 .................................................................... 60.47

24.º 馮詠君 .................................................................... 58.77

25.º 楊婉雯 .................................................................... 57.75

26.º 林競文 .................................................................... 56.20

27.º 何晉賢 .................................................................... 56.15

28.º 鄧遠鋒 .................................................................... 52.87

備註：

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試而被淘汰之投考人：4名；

——因缺席專業面試而被淘汰之投考人：1名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一款及第二款的規定，投考人可自本名單公

佈之日起計十個工作日內，就上述名單向許可開考的實體提起

上訴。

（經行政長官二零一六年二月十九日的批示確認）

二零一六年二月三日於禮賓公關外事辦公室

典試委員會：

主席：禮賓公關外事辦公室首席高級技術員 林曉欣

正選委員：禮賓公關外事辦公室首席高級技術員 劉菲銀

  禮賓公關外事辦公室一等高級技術員 錢玉麟

（是項刊登費用為 $3,364.00）

Ordem   Nome valores

11.º Hong Sao Sao ......................................................... 66,02

12.º Kuong Chon Iong .................................................. 65,93

13.º Lei Chon Fei .......................................................... 65,85

14.º Cheong U Seng ...................................................... 65,40

15.º Ieong Soi I .............................................................. 65,02

16.º Chan Weng Ian ...................................................... 64,72

17.º Wong Ka Ian .......................................................... 64,65

18.º Lao Sok Ieng .......................................................... 64,50

19.º Kou Ka Man ........................................................... 64,27

20.º Lei Wai Tak ............................................................ 64,00

21.º Ho Siu Kwan .......................................................... 61,95

22.º U Mei Teng ............................................................. 61,63

23.º Leong Meng Meng ................................................ 60,47

24.º Fong Weng Kuan ................................................... 58,77

25.º Ieong Un Man ........................................................ 57,75

26.º Lam Keng Man ...................................................... 56,20

27.º Ho Chon In ............................................................ 56,15

28.º Tang Alan Yuenfung ............................................ 52,87

Observações:

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 4 
candidatos;

— Excluído por ter faltado à entrevista profissional: 1 candidato.

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento Admi-
nistrativo 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, para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso.

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

19 de Fevereiro de 2016).

Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, 
aos 3 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Lam, Isabel, técnica superior principal do Gabinete 
de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos.

Vogais efectivos: Lao Fei Ngan, técnica superior principal do 
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos; e

Chin Iok Lon, técnico superior de 1.ª classe do Gabinete de 
Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos.

(Custo desta publicação $ 3 364,00)
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行 政 公 職 局

名 單

行政公職局為填補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，以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考，有關開考通告的公告已刊登於二零一五年十二月

二十三日第五十一期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈

投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 李展欣 .................................................................... 86.94 a）

2.º 周騫盈 .................................................................... 86.94

a）根據第23/2011號行政法規第二十六條第一款的規定。

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年二月十七日行政法務司司長的批示認可）

二零一六年二月四日於行政公職局

典試委員會：

主席：曾慶彬

委員：曾莉莉

 蔡瑞蘭

（是項刊登費用為 $1,537.00）

公 告

為填補本局人員編制內文案職程第一職階顧問文案一缺，

經二零一六年一月六日第一期《澳門特別行政區公報》第二組

刊登以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考公告。現根據

第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在水坑尾街

一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職局之行政及財政

處以供查閱。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, em regime de contrato administrativo de provimento 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, aberto por aviso cujo anúncio foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II 
Série, de 23 de Dezembro de 2015:

Candidatos aprovados: Classificação

1.º Lei Chin Yan ................................................................86,94 a)

2.º Chao Hin Ieng .............................................................86,94

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

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista 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 17 de Fevereiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 4 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Chang Heng Pan.

Vogais: Chang Lei Lei; e 

Choi Soi Lan.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de letrado as-
sessor, 1.º escalão, da carreira de letrado do quadro do pessoal 
desta Direcção de Serviços, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 1, II Série, de 6 de Janeiro de 2016.
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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。

二零一六年二月三日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $950.00）

為填補行政公職局行政任用合同任用的公關督導員職程第

一職階特級公關督導員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考，有關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓

二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公佈，

報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公

日起計十天內作出。

為填補行政公職局行政任用合同任用的公關督導員職程第

一職階首席公關督導員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考，有關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓

二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公佈，

報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公

日起計十天內作出。

二零一六年二月十六日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,566.00）

為填補行政公職局人員編制內技術員職程第一職階首席特

級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及

第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

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

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

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website dos 
SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado aos trabalhadores dos SAFP, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de assistente de relações públicas 
especialista, 1.º escalão, da carreira de assistente de relações 
públicas, provido em regime de contrato administrativo de pro-
vimento do pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo para a 
apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 16 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website dos 



N.º 9 — 2-3-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4517

定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關開考通告

張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公職局

之行政及財政處內，並於本局網頁內公佈，報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一六年二月十七日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $920.00）

法 務 局

通 告

按照行政法務司司長二零一六年二月二十三日的批示，並根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》、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》、十一月

二十八日第54/97/M號法令《登記及公證機關組織架構及人員

通則》、經第16/GM/98號批示核准的《登記官及公證員職程之

入職實習規章》、第5/2001號行政法規《法律及司法培訓中心的

組織及運作》、第22/2002號行政法規《登記及公證機關的組織

架構》、第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》及第26/2015號行政法規《法務局的組織及運作》的規定，本

局以考核方式進行普通對外入職開考，招考進入登記官及公證

員職程的實習員十二名，以填補登記及公證機關以及法務局的人

員編制第一職階登記官及公證員六缺，以及在有效期內所出現

的空缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行；投考申請書應自本

通告公布於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起

二十日內遞交。

本開考有效期為十八個月，自實習錄取試的成績名單公布之

日起計。

SAFP, o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores dos SAFP, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de um 
lugar de técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, do quadro do pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 17 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 920,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Aviso

Faz-se público que, de harmonia com o despacho da Secre-
tária para a Administração e Justiça, de 23 de Fevereiro de 
2016, se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para a admissão de 12 estagiários para 
ingresso na carreira de conservador e notário, com vista ao 
preenchimento de 6 vagas existentes e das que vierem a ocor-
rer dentro do prazo de validade do concurso, na categoria de 
conservador e notário, 1.º escalão, dos quadros do pessoal dos 
serviços dos registos e do notariado e da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça, regido pela Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), pelo Es-
tatuto dos trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 54/97/M, de 28 de Novembro (Orgânica 
dos serviços dos registos e do notariado e estatuto dos respec-
tivos funcionários), pelo Regulamento do estágio para ingresso 
na carreira de conservador e notário, aprovado pelo Despacho 
n.º 16/GM/98, pelo Regulamento Administrativo n.º 5/2001 
(Organização e funcionamento do Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária), pelo Regulamento Administrativo n.º 22/2002 
(Orgânica dos serviços dos registos e do notariado), pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), bem como pelo Regulamento Administrativo 
n.º 26/2015 (Organização e funcionamento da Direcção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, com 20 dias para a apresentação de candida-
turas, prazo contado a partir do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Este concurso é válido pelo prazo de 18 meses, a contar da 
data de publicação da lista classificativa do concurso para ad-
missão ao estágio.
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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）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款b

至f項所規定的擔任公職的一般要件；

c）具有澳門特別行政區法律認可的法律學士學位。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

投考人須以第250/2011號行政長官批示核准的專用表格（格

式一）作成申請書並附同下列作為投考條件的證明文件，於指定

期限及辦公時間（周一至周四，上午九時至下午五時四十五分；

周五，上午九時至下午五時三十分）親臨水坑尾街162號公共行政

大樓十九樓遞交。

3.1. 與公職無聯繫的投考人須遞交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的履歷，其內須詳細列明學歷、專業培訓及

工作經驗，包括說明對中文及葡文的認識程度。

3.2. 與公職有聯繫的投考人須遞交a、b及c項所指文件，以及

所屬部門發出的個人資料紀錄。

上述的投考人，如本身個人檔案已存有a及b項所指文件以及

個人資料紀錄，則免除遞交，但須於報考時明確聲明。

3.3. 遞交上述文件副本時，須出示正本或認證本，以供核

實。

3.4. 申請准考時，投考人應指明在考核試中使用中文或葡文

作答。

3.5. 上述專用表格可從印務局網頁下載或於該局各服務櫃

台購買。

4. 職務性質及薪俸

登記官及公證員的職權由法律訂定。

2. Condições de candidatura

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

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

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

c) Licenciatura em Direito legalmente reconhecida na Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas e os ele-
mentos e documentos que as devem acompanhar

A candidatura é formalizada mediante a apresentação de 
requerimento, em impresso próprio (Modelo I), aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, o qual deve ser 
instruído com os documentos comprovativos das condições 
de candidatura, abaixo indicados, e entregue pessoalmente, 
dentro do prazo fixado e durante o horário de expediente (de 
segunda-feira a quinta-feira entre as 9,00 horas e as 17,45 horas 
e sexta-feira entre as 9,00 e as 17,30), na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 19.º andar.

3.1. Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar os seguintes elementos: 

a) Cópia de documento de identificação válido;

b) Cópia de documentos comprovativos das habilitações exi-
gidas no presente aviso;

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo próprio can-
didato, de que constem, detalhadamente, a sua habilitação 
académica, formação profissional e experiência profissional, 
incluindo informação sobre o conhecimento das línguas chinesa e 
portuguesa.

3.2. Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os elementos referidos nas alíneas a), b) e c), bem como 
do registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos acima referidos, caso tenham os documentos 
mencionados nas alíneas a) e b) arquivados nos respectivos 
processos individuais, são dispensados de os apresentar, deven-
do neste caso, declarar este facto na apresentação da candida-
tura.

3.3. No acto de entrega das cópias da documentação supra-
mencionada devem ser exibidos os documentos originais ou 
devidamente autenticados para os efeitos devidos.

3.4. No requerimento de admissão, os candidatos devem in-
dicar a língua, chinesa ou portuguesa, que irão utilizar na pres-
tação das provas.

3.5. O impresso próprio acima referido encontra-se dispo-
nível na página electrónica da Imprensa Oficial ou pode ser 
adquirido, mediante pagamento, nos balcões da mesma.

4. Caracterização do conteúdo funcional e vencimento 

As competências do conservador e notário são as definidas 
na lei.
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第一職階登記官或公證員的薪俸點為第14/2009號法律《公

務人員職程制度》附件三表一所載澳門公共行政薪俸表內的770

點。

5. 實習甄選

實習的甄選以考試方式為之，旨在評核投考人對澳門特別行

政區法律體系及中、葡文的知識。

5.1. 甄選採用下列方法：

第一項甄選方法：澳門特別行政區法律體系的知識考試，

不超過三小時的考試（淘汰制），所佔比重為最後成績的百分之

七十；

第二項甄選方法：中、葡文考試，不超過兩小時的考試，所佔

比重為最後成績的百分之三十。

第一階段：筆試，所佔比重為成績的百分之八十。

第二階段：口試，所佔比重為成績的百分之二十。

投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

5.2. 甄選方法的目的

知識考試旨在評核投考人對澳門特別行政區法律體系的一

般知識。

語言知識考試旨在評核投考人非其獲得學歷所使用的官方

語言的認識。

6. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試中得分低於50分者，即被淘汰。

成績將於成績名單公布，合格投考人將獲通知參加下一項甄

選程序。

7. 考試大綱

7.1. 知識考試範圍如下：

澳門特別行政區法律體系的知識考核試以淘汰形式的筆試

進行，考試不超過三小時，包括以下內容：

a）澳門特別行政區政治組織及體系；

b）民法；

O conservador ou notário, 1.º escalão, vence pelo índice 770 
da tabela indiciária de vencimentos da Administração Pública 
de Macau, constante do mapa I do anexo III da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos).

5. Selecção para o estágio

A selecção para o estágio é efectuada mediante prestação de 
provas, destinadas a avaliar os conhecimentos quanto ao orde-
namento jurídico da Região Administrativa Especial de Macau 
e às línguas chinesa e portuguesa.

5.1. São métodos de selecção os seguintes:

1.º método: prova de conhecimentos sobre o ordenamento 
jurídico da Região Administrativa Especial de Macau, com ca-
rácter eliminatório, com a duração máxima de três horas e com 
a ponderação de 70% na classificação final;

2.º método: prova de conhecimentos sobre as línguas chinesa 
e portuguesa, com a duração máxima de 2 horas e com a pon-
deração de 30% na classificação final.

Primeira fase: prova escrita, e com a ponderação de 80% na 
classificação.

Segunda fase: prova oral, e com a ponderação de 20% na 
classificação.

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

5.2. Objectivos dos métodos de selecção

As provas de conhecimentos visam avaliar os conhecimentos 
gerais dos candidatos sobre o ordenamento jurídico da Região 
Administrativa Especial de Macau.

A prova de conhecimentos linguísticos visa avaliar os co-
nhecimentos dos candidatos da língua oficial não utilizada na 
obtenção das habilitações.

6. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são expressos numa escala de 0 a 100 valores.

Consideram-se excluídos os candidatos que na prova elimi-
natória obtenham classificação inferior a 50 valores.

As classificações serão publicadas em lista classificativa e os 
candidatos aprovados serão convocados para participarem na 
fase de selecção seguinte.

7. Programa das provas

7.1. O programa das provas de conhecimentos é o seguinte:

A prova de conhecimentos sobre o ordenamento jurídico da 
Região Administrativa Especial de Macau é escrita, elimina-
tória, e tem a duração máxima de 3 horas, versando sobre as 
seguintes matérias:

a) Organização do sistema político da Região Administrativa 
Especial de Macau;

b) Direito Civil;
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c）商法。

在考試時，投考人僅可參閱有關指定內容的法規。

7.2. 中文及葡文

評核投考人非其獲得學歷所使用的官方語言的語言知識，

以不超過九十分鐘的筆試及十五至三十分鐘的口試進行。

8. 最後成績

實習錄取試的投考人最後成績中，有關澳門特別行政區法

律體系及中、葡文考核試所佔的比重分別為百分之七十及百分之

三十。

9. 優先條件

如投考人得分相同，按第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條規定的優先指引排列名次。

10. 公布名單

臨時名單、確定名單、成績名單、考試時間表，以及與投考人

有關的重要資訊，均張貼於水坑尾街162號公共行政大樓十九樓

法務局和上載於法務局網頁http://www.dsaj.gov.mo。

法律及語言知識考試的地點、日期及時間將於公布確定名單

時通知。

實習錄取試成績名單經認可後公布於《澳門特別行政區公

報》。

開始實習的日期於公布實習錄取試成績名單時一併公布。

11. 實習

11.1. 進入實習

考試合格的投考人，將按其於成績名單中的名次順序和根據

本開考通告所定的實習員錄取名額獲錄取參加登記官及公證員

職程的入職實習。

11.2. 實習內容為理論及實踐學習，包括：

a）理論課；

b）實習課；

c）在受監督下擔任登記官及公證員的職務。

c) Direito Comercial.

Nesta prova, os candidatos apenas podem utilizar, como 
elementos de consulta, os diplomas legais relativos às matérias 
indicadas.

7.2. Línguas chinesa e portuguesa

Os conhecimentos linguísticos na língua oficial não utilizada 
na obtenção das habilitações académicas são avaliados numa 
prova escrita, com a duração máxima de 90 minutos, e numa 
prova oral, com a duração de 15 a 30 minutos.

8. Classificação final

A classificação final dos candidatos para efeitos de admissão 
ao estágio resulta da ponderação em 70% e 30%, respectiva-
mente, das provas sobre o ordenamento jurídico da Região 
Administrativa Especial de Macau e sobre as línguas chinesa 
ou portuguesa.

9. Condições de preferência

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

10. Publicitação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa, juntamente 
com a calendarização das provas, bem como as informações de 
interesse dos candidatos serão afixadas na Direcção dos Servi-
ços de Assuntos de Justiça, sita na Rua do Campo, n.º 162, Edi-
fício Administração Pública, 19.º andar e disponibilizadas na 
página electrónica da mesma Direcção de Serviços, em http://
www.dsaj.gov.mo.

O local, data e hora da realização das provas de Direito e das 
línguas serão anunciados com a publicação da lista definitiva.

A lista classificativa do concurso para admissão ao estágio é 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, após homologação.

A data de início do estágio é divulgada juntamente com a 
lista classificativa do concurso para admissão ao estágio.

11. Estágio

11.1. Admissão ao estágio

Os candidatos aprovados no concurso são admitidos ao está-
gio para ingresso na carreira de conservador e notário segundo 
a ordenação da respectiva lista classificativa e de acordo com o 
número de estagiários a admitir indicado no presente aviso de 
abertura.

11.2. O estágio abrange componentes de formação teórica e 
prática e compreende:

a) Aulas teóricas;

b) Aulas práticas;

c) Exercício tutelado das funções de conservador e notário;
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d）實習尚可包括研討會、座談會及辯論會。

11.3. 實習地點

在下列地點進行實習：

法律及司法培訓中心、法務局，第一公證署、第二公證署、海

島公證署，以及物業登記局、商業及動產登記局、民事登記局。

11.4. 期限和指導

a）實習為期十八個月，可額外延長一次，為期六個月；

b）實習須在經法務局局長指定且獲法律及司法培訓中心教

學委員會確認的登記官及公證員指導下進行。

11.5. 實習階段

實習分為兩個階段：

a）第一階段為期十二個月，輪流在一所公證署及每一登記

局進行；

b）第二階段為期六個月，在一登記局或公證署進行。

11.6. 就讀實習制度及薪俸

11.6.1. 就讀實習，以定期委任制度為之。

11.6.2. 定期委任視為自動延長：

a）至最後排名名單公布之日；或

b）對所獲名次在待填補的職位空缺的數目內者，至就職日

或至上項所指的名單公布後第六十日，但後者僅適用於在該期間

內未就職者。

11.6.3. 就讀實習制度的實習員，收取第14/2009號法律《公

務人員職程制度》附件三表一所載澳門公共行政薪俸表內650點

的相應報酬。

11.7. 實習大綱

根據法律及司法培訓中心教學委員會所通過且載於本通告

附件的大綱，實習內容為理論及實踐學習，包括理論課、實習課

及在受監督下擔任登記官及公證員的職務。

d) O estágio pode ainda incluir seminários, conferências e 
debates.

11.3. Local do estágio

O estágio é realizado nos seguintes locais:

Centro de Formação Jurídica e Judiciária; Direcção dos Ser-
viços de Assuntos de Justiça; nos seguintes cartórios notariais, 
1.º Cartório Notarial, 2.º Cartório Notarial ou Cartório Nota-
rial das Ilhas, e nas seguintes conservatórias, Conservatória do 
Registo Predial, Conservatória dos Registos Comercial e de 
Bens Móveis, e Conservatória do Registo Civil.

11.4. Duração e orientação

a) O estágio tem a duração de 18 meses, prorrogável por um 
único período adicional de 6 meses;

b) O estágio decorre sob a orientação de conservadores e 
notários designados pelo director dos Serviços de Assuntos de 
Justiça e confirmados pelo Conselho Pedagógico do Centro de 
Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ).

11.5. Fases do estágio

O estágio encontra-se dividido em duas fases:

a) A primeira, com a duração de 12 meses, decorre rotativa-
mente num cartório notarial e em cada uma das conservató-
rias;

b) A segunda fase, com a duração de 6 meses, decorre numa 
única conservatória ou cartório notarial.

11.6. Regime de frequência do estágio e vencimento

11.6.1. A frequência do estágio é feita em regime de comis-
são de serviço.

11.6.2. A comissão de serviço considera-se automaticamente 
prorrogada:

a) Até à publicação da lista de ordenação final; ou

b) Para os que tenham sido graduados até ao número de 
lugares vagos a preencher, até à data da respectiva tomada de 
posse ou até 60 dias após a publicação da lista a que se refere a 
alínea anterior quando a posse não tenha ocorrido dentro des-
te prazo.

11.6.3. Os estagiários do regime de frequência do estágio são 
remunerados de acordo com o índice 650 da tabela indiciária 
de vencimentos da Administração Pública de Macau, constan-
te do mapa I do anexo III da Lei n.º 14/2009 (Regime das car-
reiras dos trabalhadores dos serviços públicos).

11.7. Programa do estágio

O estágio abrange as componentes de formação teórica e 
prática e compreende aulas teóricas, aulas práticas e o exercí-
cio tutelado das funções inerentes à categoria de conservador 
e notário, de acordo com o programa aprovado pelo Conselho 
Pedagógico do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, que 
consta do anexo ao presente aviso.
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11.8. 評核及完成實習

11.8.1. 在實習每一階段及實習結束後，對實習員進行評核，

並按實習的第一及第二階段的得分分別以百分之六十及百分之

四十的加權平均數計出總評分。評核應以0分至100分表示。

11.8.2. 實習第一階段的評核，包括理論及實踐兩方面；理論

方面包括理論課及實習課的內容，以考核方式進行；實踐方面為

在受監督下擔任登記官及公證員的職務。第二階段的評核為對

在受監督下擔任登記官及公證員職務作出持續評核。

11.8.3. 第一階段評核的得分為理論及實踐兩方面得分的平

均數。理論方面的評核得分，為特別培訓評核試成績及登記及公

證工作培訓評核試成績的平均數；實踐方面的評核採用對在受

監督下擔任職務作出持續評核的方式，其得分為負責指導的登

記官及公證員所提交的資料所計出的平均數。

11.8.4. 在實習的第一階段、第二階段，或延長實習期間，於

每一實習員在每一登記局或公證署完成實習後，負責指導的登

記官及公證員應將有關實習員的工作能力及興趣等資料送交法

務局局長。

11.8.5. 法務局局長經聽取負責指導的登記官及公證員的意

見後，根據收到的資料就每一實習員是否合格提出建議，交法律

及司法培訓中心教學委員會確認；如需要延長實習，則就需要額

外延長一次為期六個月的實習提出建議，交該委員會確認。

11.8.6. 如在實習的第二階段終結或延長實習期結束後提交

有關實習員是否合格的建議獲法律及司法培訓中心教學委員會

確認，則法務局局長制定有關最後排名名單。

12. 實習合格成績的有效期

實習的合格成績自公布最後排名名單之日起兩年內有效。

13. 委任

自最後排名名單公布之日起五日內，合格的投考人可按個人

意願的順序指出其擬獲委任意屬的登記局、公證署或法務局。

為填補登記及公證機關以及法務局的人員編制內登記官及

11.8. Avaliação e conclusão do estágio

11.8.1. Em cada uma das fases do estágio e no seu termo pro-
cede-se à avaliação dos estagiários. A avaliação final resulta da 
média ponderada da avaliação em ambas as fases do estágio, 
respectivamente em 60% na primeira fase e em 40% na segun-
da fase. A avaliação deve ser expressa numa classificação de 0 
a 100 valores.

11.8.2. A avaliação da primeira fase do estágio compreende 
a avaliação da componente teórica, incluindo as matérias ob-
jecto de aulas teóricas e práticas, mediante a prestação de pro-
vas para o efeito, e da componente prática relativa ao exercício 
tutelado de funções de conservador e notário, respeitando a 
avaliação da segunda fase à avaliação contínua relativa ao exer-
cício tutelado de funções de conservador e notário.

11.8.3. A avaliação da primeira fase resulta da média da 
avaliação obtida em ambas as componentes. A avaliação da 
componente teórica resulta da média das classificações das 
provas de avaliação por matérias de formação específica e de 
formação com relevo especial para a actividade dos registos 
e notariados. A avaliação da componente prática em regime 
de avaliação contínua relativa ao exercício tutelar de funções 
resulta da média das informações dos conservadores e notários 
orientadores.

11.8.4. Após a conclusão do estágio em cada conservatória 
ou cartório notarial, na primeira ou na segunda fases do está-
gio ou ainda no período da sua prorrogação, os conservadores 
e notários orientadores devem informar o director dos Servi-
ços de Assuntos de Justiça sobre as capacidades profissionais e 
interesses dos estagiários.

11.8.5. O director dos Serviços de Assuntos de Justiça, ouvi-
dos os conservadores e notários orientadores e com base nas 
informações recebidas, apresenta ao Conselho Pedagógico do 
CFJJ uma proposta para confirmação sobre o aproveitamento 
ou não aproveitamento de cada estagiário ou, quando ainda 
seja o caso, sobre a necessidade de prorrogação do estágio por 
um único período adicional de 6 meses.

11.8.6. Quando tenha apresentado a proposta sobre o apro-
veitamento ou não aproveitamento de estagiários e seja confir-
mada pelo Conselho Pedagógico do CFJJ, no fim da segunda 
fase do estágio ou no termo da sua prorrogação, o director dos 
Serviços de Assuntos de Justiça elabora a respectiva lista de 
ordenação final.

12. Validade do aproveitamento no estágio

O aproveitamento no estágio é válido pelo prazo de 2 anos 
contados desde a data de publicação da lista de ordenação final.

13. Nomeação

No prazo de cinco dias contados desde a data de publicação 
da lista de ordenação final, os candidatos aprovados indicam, 
por ordem de preferência, as conservatórias, os cartórios no-
tariais ou a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça para 
onde pretendem ser nomeados.

As nomeações são efectuadas para os lugares vagos na ca-
tegoria de conservador e notário dos quadros de pessoal dos 
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公證員的職位空缺所作的委任，只要符合部門需要，按投考人的

意願為之。

14. 注意事項

投考人提供的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》的規定處理。

15. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：民事登記局登記官 梁德富

正選委員：商業及動產登記局登記官 譚佩雯

     第一公證署公證員 盧瑞祥

候補委員：海島公證署公證員 陳彥照

     登記及公證事務廳廳長 邱顯哲

二零一六年二月二十五日於法務局

局長 劉德學

––––––––––

附 件

登記官及公證員職程的入職實習大綱

1. 登記官及公證員職程的入職實習為期十八個月，可額外延

長一次，為期六個月；內容為理論及實踐學習，包括理論課、實習

課及在受監督下擔任登記官及公證員的職務，亦可包括研討會、

座談會及辯論會。

2. 實習階段

2.1. 實習分為兩個階段：

a）第一階段為期十二個月，輪流在一所公證署及每一登記

局進行不少於兩個月的實習。

b）第二階段為期六個月，在一登記局或公證署進行。

2.2. 於第一階段安排實習員在每一登記局及一公證署各進

行不少於兩個月的實習；

2.3. 於實習第一階段結束十五日前，實習員按個人意願的順

序指出在第二階段擬實習的登記局及公證署；

serviços dos registos e do notariado e da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça, respeitando, sempre que as exigências 
do serviço o permitam, a preferência manifestada pelos candi-
datos.

14. Informação útil

Os dados apresentados pelos candidatos só serão usados 
para os fins do presente concurso desta Direcção de Serviços 
e serão processados nos termos da Lei n.º 8/2005 (Lei da Pro-
tecção de Dados Pessoais).

15. Júri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Leong Tak Fu, conservador da Conservatória do 
Registo Civil.

Vogais efectivos: Tam Pui Man, conservadora da Conserva-
tória dos Registos Comercial e de Bens Móveis; e

Lou Soi Cheong, notário do Primeiro Cartório Notarial.

Vogais suplentes: Chan In Chio, notário do Cartório Nota-
rial das Ilhas; e

Iao Hin Chit, chefe do Departamento dos Assuntos dos Re-
gistos e do Notariado.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 25 de Fe-
vereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

––––––––––

ANEXO

Programa do estágio para ingresso na carreira de conservador 
e notário

1. O estágio para ingresso na carreira de conservador e no-
tário tem a duração de 18 meses, prorrogável por um único 
período adicional de 6 meses, abrange as componentes de 
formação teórica e prática e compreende aulas teóricas, aulas 
práticas e exercício tutelado das funções inerentes à categoria 
de conservador e notário, podendo ainda incluir seminários, 
conferências e debates.

2. Fases do estágio

2.1. O estágio encontra-se dividido em duas fases:

a) A primeira fase, com a duração de 12 meses, decorre rota-
tivamente num cartório notarial e em cada uma das conserva-
tórias, por um período não inferior a 2 meses.

b) A segunda fase, com a duração de 6 meses, decorre numa 
única conservatória ou num único cartório notarial.

2.2. Durante a primeira fase, os estagiários são colocados em 
cada conservatória e num cartório notarial por um período não 
inferior a 2 meses;

2.3. Até 15 dias antes do termo da primeira fase do estágio, 
os estagiários indicam por ordem de preferência as conserva-
tórias e cartórios notariais onde pretendem ser colocados na 
segunda fase;
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2.4. 經聽取實習指導員的意見後，法務局局長儘量考慮實習

員的意願，並經法律及司法培訓中心教學委員會確認，安排實習

員在登記局及公證署實習；

2.5. 如實習額外延長六個月，實習員繼續在第二階段的登

記局或公證署實習，又或經法律及司法培訓中心教學委員會確認

後，在法務局局長指定的登記局或公證署實習。

3.1. 實習大綱的任何組成部分尤應包括以下內容：

a）部門組織；

b）民事登記；

c）物業登記；

d）商業登記；

e）動產登記；

f）公證；

g）手續費、會計及司庫；

h）操守及職業道德。

3.2. 實習大綱尚可包括針對所有或個別實習員的中、葡文課

程。

3.3. 實習大綱尤其包括登記及公證特別培訓的內容和針對

登記及公證工作的法律內容。

4. 為登記官及公證員而設的登記及公證特別培訓的內容按

單元分列如下：

4.1. 部門組織：

——法務局的組織及運作；

——登記及公證機關的組織架構；

——《法務公庫制度》。

4.2. 民事登記：

——民事登記的概念及基本原則；

——須登記的事實；

——民事登記的效力及程序；

——民事登記資料的更新。

4.3. 物業登記：

——物業登記的概念及基本原則；

——須登記的事實；

2.4. Ouvidos os orientadores do estágio, o director dos Servi-
ços de Assuntos de Justiça procede à colocação dos estagiários 
nas conservatórias e cartórios notariais, tomando em consi-
deração, sempre que possível, a preferência manifestada, após 
confirmação pelo Conselho Pedagógico do CFJJ;

2.5. Quando o estágio seja prorrogado por um período adi-
cional de 6 meses, o estagiário mantém-se colocado na con-
servatória ou cartório notarial da segunda fase ou é colocado 
naquele que o director dos Serviços de Assuntos de Justiça 
designe, após confirmação pelo Conselho Pedagógico do CFJJ.

3.1. O programa do estágio, em qualquer das suas compo-
nentes, versa, designadamente, sobre as seguintes matérias:

a) Orgânica dos serviços;

b) Registo civil;

c) Registo predial;

d) Registo comercial;

e) Registo de bens móveis;

f) Notariado;

g) Emolumentos, contabilidade e tesouraria;

h) Ética e deontologia.

3.2. O programa do estágio pode ainda versar, relativamente 
a todos ou a alguns dos estagiários, sobre as línguas chinesa e 
portuguesa.

3.3. O programa do estágio inclui, nomeadamente, matérias 
de formação específica dos registos e notariado e matérias de 
direito com relevo especial para a actividade dos registos e no-
tariado.

4. As matérias de formação específica dos registos e notaria-
do para conservadores e notários são as seguintes, por módulos 
disciplinares:

4.1. Orgânica dos serviços:

— Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça;

— Estrutura orgânica dos serviços dos registos e do notaria-
do;

— Regime do Cofre dos Assuntos de Justiça.

4.2. Registo civil:

— Conceitos e princípios fundamentais do registo civil;

— Factos sujeitos a registo;

— Eficácia e procedimentos do registo civil;

— Actualização dos dados do registo civil. 

4.3. Registo predial:

— Conceitos e princípios fundamentais do registo predial;

— Factos sujeitos a registo;



N.º 9 — 2-3-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4525

——物業登記的效力及程序。

4.4. 商業登記及動產登記：

——商業登記：

——商業登記的概念及基本原則；

——須登記的事實；商業登記的效力及程序。

——動產登記：

——動產登記的概念及基本原則；

——須登記的事實；動產登記的效力及程序。

4.5. 公證：

——公證的概念及基本原則；

——公證機關的組織及管理；

——公證行為。

4.6. 補充培訓的內容：

4.6.1. 手續費、會計及司庫：

——部門手續費表；

——帳目；

——記帳；

——《印花稅規章》及《印花稅繳稅總表》。

4.6.2. 操守及職業道德：

——職務上職業道德的原則及規則；

——公職的權利及義務；

——《個人資料保護法》。

4.6.3. 接待技巧及公共關係：

——人事關係的定義；

——溝通；

——公眾接待；

——公共關係。

4.6.4. 管理技巧：

——行政及財政管理：

——人力資源；

——財務會計。

——組織行為；

——資訊科技：資訊及數據管理。

— Eficácia e procedimentos do registo predial.

4.4. Registo comercial e registo de bens móveis:

— Registo comercial:

— Conceitos e princípios fundamentais do registo comercial;

— Factos sujeitos a registo; eficácia e procedimentos do re-
gisto comercial.

— Registo de bens móveis:

— Conceito e princípios fundamentais do registo de bens 
móveis;

— Factos sujeitos a registo; eficácia e procedimentos do re-
gisto de bens móveis.

4.5. Notariado:

— Conceito e princípios fundamentais do notariado;

— Organização e administração dos serviços de notariado;

— Actos notariais.

4.6. Matérias de formação complementar:

4.6.1. Emolumentos, contabilidade e tesouraria:

— Tabelas dos emolumentos dos serviços;

— Contas;

— Escrituração;

— Regulamento do imposto do selo e tabela geral do impos-
to do selo.

4.6.2. Ética e deontologia:

— Princípios e regras deontológicas da função;

— Direitos e deveres na função pública;

— Lei da protecção de dados pessoais.

4.6.3. Técnicas de atendimento e relações públicas:

— Definição de relacionamento pessoal;

— Comunicação;

— Atendimento ao público;

— Relações públicas.

4.6.4. Técnicas de gestão:

— Gestão administrativa e financeira:

— Recursos humanos;

— Contabilidade financeira.

— Comportamento organizacional;

— Tecnologias de informação: Gestão de informações e da-
dos. 
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4.7. 語言課程：

——實用中文；

——實用葡文。

5. 針對登記及公證工作的法律內容按單元分列如下：

5.1. 債法：

——債之通則：

——一般原則；

——淵源：合同；預約合同；

——一般擔保及特別擔保；

——質權及抵押權；

——各種合同：

——買賣；贈與；委任；和解。

5.2. 物權：

——物權總則；

——各種物權：

——享益的特別權利；

——占有及取得時效；

——所有權；

——用益、使用及居住；

——地上權；

——地役；

——取得性物權；

——擔保物權。

5.3. 親屬法：

——親屬法及親屬法律關係；

——婚姻：

——設定及效力；

——設定：資格；同意；手續及登記；

——人身效力及財產效力；

——財產制；婚姻協定；配偶雙方的合同；

——婚姻的變更；

——因死亡及離婚而解銷婚姻；分割財產。

——親子關係；

——親子關係的確立及效力；

4.7. Cursos de línguas:

— Chinês funcional;

— Português funcional.

5. As matérias de direito com relevo especial para a activida-
de dos registos e notariado são as seguintes, por módulos disci-
plinares:

5.1. Direito das obrigações:

— Das obrigações em geral:

— Princípios gerais;

— Fontes: contratos; contrato-promessa;

— Garantia geral e garantias especiais;

— Penhor e hipoteca em especial;

— Contratos em especial:

— Compra e venda; doação; mandato; transacção. 

5.2. Direito das coisas:

— Direito das coisas em geral;

— Direito das coisas em especial:

— Direitos especiais de gozo;

— Posse e usucapião;

— Propriedade;

— Usufruto, uso e habitação;

— Direito de superfície;

— Servidões prediais;

— Direitos reais de aquisição;

— Direitos reais de garantia.

5.3. Direito da família:

— Direito da família e as relações jurídicas familiares;

— Casamento:

— Constituição e efeitos;

— Constituição: capacidade; consentimento; formalidades e 
registo;

— Efeitos pessoais e efeitos patrimoniais;

— Regime de bens; convenções matrimoniais; contratos en-
tre os cônjuges;

— Modificações do casamento;

— Dissolução por morte e por divórcio; partilha.

— Filiação:

— Estabelecimento e efeitos da filiação;
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——親權及取代親權；

——收養：設定及效力。

5.4. 繼承法：

——繼承總則；

——各種繼承：

——法定繼承；

——特留份繼承；

——遺囑繼承：

——概論；

——遺囑方式；

——遺囑內容；

——遺囑制度的其他事宜。

——合同繼承；

——分割財產。

5.5. 商法：

——經營商業企業的一般規則；

——商業企業主、商業企業及商行為；

——合營企業的經營及企業經營的合作：

——一般公司；

——無限公司；兩合公司；有限公司；股份有限公司；

——企業外部活動：

——商業合同；

——債權證券。

5.6. 民事訟訴程序：

——總則及基本原則；

——訟訴行為；

——保全程序；

——訴訟形式；

——宣告訴訟程序；

——判決、裁判確定及上訴；

——執行程序；

——特別程序。

5.7. 公職法律制度：

——公職僱傭關係的一般原則及設定；

— Poder paternal e seu suprimento;

— Adopção: constituição e efeitos.

5.4. Direito das sucessões:

— Das sucessões em geral;

— Das sucessões em especial:

— Sucessão legítima;

— Sucessão legitimária;

— Sucessão testamentária:

— Noções gerais;

— Formas de testamento;

— Conteúdo do testamento;

— Outros aspectos do seu regime;

— Sucessão contratual;

— Partilha.

5.5. Direito Comercial:

— Do exercício da empresa comercial em geral;

— Empresário comercial, empresa comercial e acto de co-
mércio;

— Do exercício da empresa colectiva e da cooperação no 
exercício da empresa:

— Sociedades comerciais em geral;

— Sociedades em nome colectivo; sociedades em comandita; 
sociedades por quotas; sociedades anónimas;

— Da actividade externa da empresa:

— Contratos comerciais;

— Dos títulos de créditos.

5.6. Processo civil:

— Considerações gerais e princípios fundamentais;

— Actos processuais;

— Procedimentos cautelares;

— Formas do processo;

— Processo declarativo;

— Sentença, trânsito em julgado e recursos;

— Processo executivo;

— Processos especiais.

5.7. Regime jurídico da função pública:

— Princípios gerais e constituição da relação de emprego pú-
blico;
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——公職僱傭關係的內容：

——權利及義務；

——年假、缺勤及無薪假及特別假；

——公職制度的其他事項；

——登記及公證機關的特別職程；

——《工作表現評核一般制度》；

——《公共部門勞動合同制度》。

5.8. 行政程序及行政上的司法爭訟：

——行政程序：

——一般原則及規則；

——行政行為；

——行政合同；

——聲明異議及訴願；

——行政上的司法爭訟：

——一般原則及規則；

——司法上訴。

6. 研討會、座談會及辯論會

可進行尤其關於下列事宜的研討會、座談會及辯論會：

——《澳門特別行政區基本法》；

——《承諾轉讓在建樓宇的法律制度》；

——《房地產中介業務法》。

7. 授課語言

培訓實習期間的授課語言為中文及葡文。

8. 評核及完成實習

8.1. 在實習每一階段及實習結束後，對實習員進行評核，並

按實習的第一及第二階段的得分分別以百分之六十及百分之四十

的加權平均數計出總評分。評核應以0分至100分表示。

8.2. 實習第一階段的評核，包括理論及實踐兩方面；理論方

面包括理論課及實習課的內容，以考核方式進行；實踐方面為在

受監督下擔任登記官及公證員的職務。第二階段的評核為對在

受監督下擔任登記官及公證員職務作出持續評核。

— Conteúdo da relação de emprego público: 

— Direitos e deveres;

— Férias, faltas e licenças;

— Outros aspectos do regime da função pública;

— Carreiras específicas dos serviços dos registos e do nota-
riado;

— Regime geral da avaliação do desempenho;

— Regime do contrato de trabalho nos serviços públicos.

5.8. Procedimento administrativo e contencioso administra-
tivo:

— Procedimento administrativo:

— Princípios e regras gerais;

— Acto administrativo;

— Contrato administrativo;

— Reclamação e recurso hierárquico;

— Contencioso administrativo:

— Princípios e regras gerais;

— Recurso contencioso.

6. Seminários, conferências e debates

Podem ser organizados seminários, conferências e debates, 
sobre, designadamente:

— Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

— Regime jurídico da promessa de transmissão de edifícios 
em construção;

— Lei da actividade de mediação imobiliária.

7. Línguas veiculares

Durante o estágio de formação as línguas veiculares são a 
língua chinesa e a língua portuguesa.

8. Avaliação e conclusão do estágio

8.1. Em cada uma das fases do estágio e no seu termo proce-
de-se à avaliação dos estagiários. A avaliação final resulta da 
média ponderada da avaliação em ambas as fases do estágio, 
respectivamente em 60% na primeira fase e em 40% na segun-
da fase. A avaliação deve ser expressa numa classificação de 0 
a 100 valores.

8.2. A avaliação da primeira fase do estágio compreende a 
avaliação da componente teórica, incluindo as matérias objec-
to de aulas teóricas e práticas, mediante a prestação de provas 
para o efeito, e da componente prática relativa ao exercício 
tutelado de funções de conservador e notário, respeitando a 
avaliação da segunda fase à avaliação contínua relativa ao exer-
cício tutelado de funções de conservador e notário.
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8.3. 第一階段評核的得分為理論及實踐兩方面得分的平均

數。理論方面的評核得分，為特別培訓評核試成績及登記及公證

工作培訓評核試成績的平均數；實踐方面的評核採用對在受監

督下擔任職務作出持續評核的方式，其得分為負責指導的登記

官及公證員所提交的資料所計出的平均數。

8.4. 在實習的第一階段、第二階段，或延長實習期間，於每

一實習員在每一登記局或公證署完成實習後，負責指導的登記

官及公證員應將有關實習員的工作能力及興趣等資料送交法務

局局長。

8.5. 法務局局長經聽取負責指導的登記官及公證員的意見

後，根據收到的資料就每一實習員是否合格提出建議，交法律及

司法培訓中心教學委員會確認；如需要延長實習，則就需要額外

延長一次為期六個月的實習提出建議，交該委員會確認。

8.6. 如在實習的第二階段終結或延長實習期結束後提交有

關實習員是否合格的建議獲法律及司法培訓中心教學委員會確

認，則法務局局長制定有關最後排名名單。

9. 第一階段的實習評核

9.1. 第一階段理論方面的評核，包括特別培訓內容的評核

試，其得分為第4點4.1至4.7所定的培訓內容單元所得成績的算

術平均數。

9.2. 第一階段針對性培訓理論方面的評核，其得分為第5點

5.1至5.8所定的培訓內容單元所得成績的算術平均數。

9.3. 第一階段實踐方面的評核得分，為登記官及公證員依據

實習員所呈交的關於在一公證署及各登記局的培訓期間開展活

動和執行工作的報告對該實習員的工作能力及興趣所提交的資

料而計出的平均數。

10. 第二階段的實習評核

10.1. 第二階段為在受監督下擔任職務，旨在為勝任有關職

務而加強理論學習方面的內容和實踐學習，其評核得分由登記

官及公證員依據實習員每兩個月培訓期間所呈交的關於開展活

動和執行工作的報告對該實習員的工作能力及興趣所提交的資

料評出。

8.3. A avaliação da primeira fase resulta da média da avalia-
ção obtida em ambas as componentes. A avaliação da compo-
nente teórica resulta da média das classificações das provas de 
avaliação por matérias de formação específica e de formação 
com relevo especial para a actividade dos registos e notariados. 
A avaliação da componente prática em regime de avaliação 
contínua relativa ao exercício tutelar de funções resulta da mé-
dia das informações dos conservadores e notários orientado-
res.

8.4. Após a conclusão do estágio em cada conservatória ou 
cartório notarial, na primeira ou na segunda fases do estágio 
ou ainda no período da sua prorrogação, os conservadores e 
notários orientadores devem informar o director dos Serviços 
de Assuntos de Justiça sobre as capacidades profissionais e in-
teresses dos estagiários.

8.5. O director dos Serviços de Assuntos de Justiça, ouvidos 
os conservadores e notários orientadores e com base nas infor-
mações recebidas, apresenta ao Conselho Pedagógico do CFJJ 
uma proposta para confirmação sobre o aproveitamento ou 
não aproveitamento de cada estagiário ou, quando ainda seja 
o caso, sobre a necessidade de prorrogação do estágio por um 
único período adicional de 6 meses.

8.6. Quando tenha apresentado a proposta sobre o aproveita-
mento ou não aproveitamento de estagiários e seja confirmada 
pelo Conselho Pedagógico do CFJJ, no fim da segunda fase do 
estágio ou no termo da sua prorrogação, o director dos Servi-
ços de Assuntos de Justiça elabora a respectiva lista de ordena-
ção final.

9. Avaliação da primeira fase do estágio 

9.1. A avaliação da primeira fase relativa à componente da 
formação teórica compreende provas de avaliação das matérias 
de formação específica e corresponde à média aritmética das 
classificações obtidas nos módulos das matérias de formação 
estabelecidas nos pontos 4, de 4.1. a 4.7.

9.2. A avaliação da primeira fase relativa à componente da 
formação teórica em matérias de formação com relevo especial 
corresponde à média aritmética das classificações obtidas nos 
módulos das matérias de formação estabelecidas nos pontos 5, 
de 5.1. a 5.8.

9.3. A avaliação da primeira fase relativa à componente da 
formação prática resulta da média das informações prestadas 
pelos conservadores e notários sobre as capacidades profis-
sionais e os interesses dos estagiários com base nos relatórios 
apresentados pelos estagiários relativos às actividades desen-
volvidas e aos trabalhos executados em cada período de forma-
ção num cartório notarial e nas conservatórias. 

10. Avaliação da segunda fase do estágio

10.1. A avaliação da segunda fase relativa ao exercício tutela-
do de funções, em que se visa o aprofundamento das matérias 
objecto de formação teórica e a formação prática para adapta-
ção ao exercício das funções, resulta das informações prestadas 
pelos conservadores e notários sobre as capacidades profis-
sionais e os interesses dos estagiários com base nos relatórios 
apresentados pelos estagiários relativos às actividades desen-
volvidas e aos trabalhos executados por períodos de formação 
de 2 meses.
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10.2. 屬第二階段延長實習的情況，則根據上款的規定進行

評核。

10.3. 在第一階段及第二階段，登記官及公證員所提交的

（關於各實習員的工作能力及興趣）資料應以報告為之，報告須

評出成績，作為依據。

（是項刊登費用為 $27,588.00）

身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補以編制內高級技術員職程第一職階首

席顧問高級技術員（資訊範疇）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

曾綺清 ............................................................................. 86.94

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一六年二月十七日的批示確認）

二零一六年二月四日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰

正選委員：行政公職局首席顧問高級技術員 李錦垣

候補委員：身份證明局處長 張麗珊

（是項刊登費用為 $1,390.00）

印 務 局

公 告

印務局為填補印務局編制內技術輔助人員組別第一職階一

等照相排版員一缺，經二零一六年一月十三日第二期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登之通告，以審查文件方式進行普通限制

10.2. Em caso de prorrogação da segunda fase do estágio, a 
avaliação processa-se nos termos do número anterior.

10.3. Em ambas as fases, a informação dos conservadores e 
notários sobre as capacidades profissionais e os interesses dos 
estagiários deve ser apresentada em relatório que fundamenta 
a classificação atribuída.

(Custo desta publicação $ 27 588,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
área de informática, da carreira de técnico superior, do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Identificação (DSI), 
cujo anúncio do aviso foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, de 23 de 
Dezembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chang I Cheng .....................................................................86,94

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista 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 17 de Fevereiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 4 de Fevereiro de 
2016.

O Júri:

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

Vogal efectivo: Lei Kam Wun, técnico superior assessor 
principal da DSAFP.

Vogal suplente: Cheong Lai San, chefe de divisão da DSI.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

IMPRENSA OFICIAL

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», se encontra afixada no quadro de 
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性晉級開考，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公佈，准考人臨時名單

已張貼於澳門官印局街，印務局行政暨財政處告示板及本局網

頁，以供查閱。 

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。

二零一六年二月二十二日於印務局

局長 杜志文

民 政 總 署

公 告

為填補民政總署人員編制內的高級技術員職程第一職階首

席顧問高級技術員十六缺，經二零一六年一月二十七日第四期第

二組《澳門特別行政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進

行限制性普通晉級開考；現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，投考人臨

時名單張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方中心M字樓行

政輔助部的佈告欄以供查閱。 

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該等名單視作

確定名單。 

二零一六年二月十九日於民政總署

管理委員會主席 黄有力

（是項刊登費用為 $1,057.00）

第3/SFI/2015號公開招標

“為松山登山纜車提供維修、保養及管理服務”

按二零一六年二月十二日行政法務司司長之批准，現就“為

松山登山纜車提供維修、保養及管理服務”進行公開招標。

anúncio da Divisão Administrativa e Financeira da Imprensa 
Oficial, sita na Rua da Imprensa Nacional, s/n, e disponível 
no website desta Imprensa, a lista provisória do candidato ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de um lugar de operador de fotocomposição de 
1.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio do 
quadro da Imprensa Oficial, cujo aviso de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 2, II Série, de 13 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.

Imprensa Oficial, aos 22 de Fevereiro de 2016.

O Administrador, Tou Chi Man.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada, nos Serviços de Apoio 
Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Muni-
cipais, sitos na Calçada do Tronco Velho n.º 14, Edifício Centro 
Oriental, «M», Macau, a lista provisória dos candidatos admiti-
dos ao concurso comum, documental, de acesso, condicionado, 
para o preenchimento de dezasseis lugares de técnico superior 
assessor principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
providos em regime do quadro do pessoal do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2016.

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

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 19 de 
Fevereiro de 2016. 

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

 (Custo desta publicação $ 1 057,00)

Concurso Público n.º 3/SFI/2015

«Prestação de serviços de reparação, manutenção

 e gestão do teleférico da Colina da Guia»

Faz-se público que, por deliberação da Secretária para a Ad-
ministração e Justiça, de 12 de Fevereiro de 2016, se acha aber-
to o concurso público para a «Prestação de serviços de repara-
ção, manutenção e gestão do teleférico da Colina da Guia».



4532 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 9 期 —— 2016 年 3 月 2 日

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心索取有關招標章程及

承投規則。

截止遞交標書日期為二零一六年四月六日中午十二時正。投

標人或其代表請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，

並須繳交臨時保證金澳門幣壹拾玖萬圓正（$190,000.00）。臨

時保證金可以現金或抬頭人為“民政總署”的支票或銀行擔保

方式，於澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號地下本署財

務處出納繳交。

開標日期為二零一六年四月七日上午十時正，於南灣大馬路

804號中華廣場六樓本署培訓及資料儲存處舉行。本署將於二

零一六年三月九日上午十時，於二龍喉環境資訊中心（二龍喉公

園）舉行招標解釋會，並於同日為是次公開招標進行場地考察。

二零一六年二月十九日於民政總署

管理委員會主席 黃有力

                     （是項刊登費用為 $1,537.00）

通 告

第01/SIS/2016號批示

轉授權限

一、根據第01/V PD/2016號批示第一點（六）項的規定，經

管理委員會副主席李偉農於二零一六年二月十八日的預先許可，

本人現將上述批示附表III所轉授的部分權力轉授予以下職務範

疇之人員：

動物檢疫監管範疇：動物檢疫監管處處長徐裕輝；高級技術

員李海濤；獸醫林雅詩、胡秀鳳、劉慧蓮、蔡淑儀、麥善欣及徐敏

虹；及

食物衛生檢驗範疇：食物衛生檢驗處處長鮑志賢；高級技術

員陳芷頴、林偉強、包碧琪、梁紫恩及譚婉華；獸醫鍾健斌、葉

秀彩、陳亞琪、李嘉敏、徐頴、陸泳強、葉婧、張政雅、何偉杰及

Carlota Garcia de Oliveira Rodrigues Beja；技術員孫麗敏及

譚子欣，以便其：

（一）對進口第7/2003號法律、第452/2011號行政長官批示

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

O prazo para a entrega das propostas termina ao meio dia do 
dia 6 de Abril de 2016. Os concorrentes ou seus representantes 
devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do IACM e prestar uma caução provi-
sória no valor de $ 190 000,00 (cento e noventa mil patacas). A 
caução provisória pode ser entregue na Tesouraria da Divisão 
de Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM, sita na 
Avenida de Almeida Ribeiro n.º 163, r/c, Macau, por depósito 
em dinheiro, cheque ou garantia bancária, em nome do «Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais».

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
auditório da Divisão de Formação e Documentação do IACM, 
sita na Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza 6.º 
andar, pelas 10,00 horas do dia 7 de Abril de 2016. O IACM 
realizará a este respeito uma sessão de esclarecimento pelas 
10,00 horas do dia 9 de Março de 2016 na Ecoteca da Flora, 
sita no Jardim da Flora, e no mesmo dia, uma visita ao local, 
objecto deste concurso.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 19 de 
Fevereiro de 2016.

O Presidente do Conselho de Administração, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Avisos

Despacho n.º 01/SIS/2016 

Subdelegação de competências

1. Nos termos do disposto na alínea 6) do ponto 1 do Des-
pacho n.º 01/VPD/2016, depois de obter a autorização prévia, 
datada no dia 18 de Fevereiro de 2016, do vice-presidente do 
Conselho de Administração, Lei Wai Nong, subdelego parte 
das minhas competências mencionadas, no anexo III do referi-
do despacho, no seguinte pessoal e área de funções:

Na área de Inspecção e Controlo Veterinário: Chefe da Divi-
são de Inspecção e Controlo Veterinário, Choi U Fai; técnico 
superior, Lei Hoi Tou; médicos veterinários, Lam Nga Si, Wu 
Sau Fong, Lao Wai Lin, Choi Sok I, Mak Sin Ian e Choi Man 
Hong; e

Na área de Inspecção e Higiene Alimentar: Chefe da Divi-
são de Inspecção e Higiene Alimentar, José Ernesto Paula; 
técnicos superiores, Chan Tsz Wing, Lam Wai Keong, Pao Pek 
Kei, Leong Chi Ian, Tam Un Wa; médicos veterinários, Chong 
Kin Pan, Ip Sao Choi, Chen Yaqi, Lei Ka Man, Choi Weng, 
Lok Weng Keong, Ip Cheng, Cheong Cheng Nga, Ho Wai Kit 
e Carlota Garcia de Oliveira Rodrigues Beja; técnicas, Sun Lai 
Man e Tam Chi Ian;

(1) Conceder autorização para importação das mercado-
rias que constam do grupo A da lista B de importação, ane-
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及第45/2012號行政長官批示中涉及進口表B，A組所載的貨物

給予許可；

（二）簽署多種貨物出口許可，有關權限按照第7/2003號法

律規定屬於民政總署；

（三）發出質量證明書及衛生檢驗檢疫證明書。

二、本轉授權不影響衛生監督部部長對於權力的收回權和

監管權。

三、廢止第01/SIS/2015號批示。

四、追認獲轉授權人自二零一六年一月一日起在本轉授權範

圍內作出的一切行為。

五、本批示自公佈日起生效，但不影響上款的規定。

二零一六年二月十八日於民政總署

衛生監督部部長 田紀洋

（是項刊登費用為 $1,977.00）

決議之建議第04/PDCA/2016號

權限之授予

根據第32/2001號行政法規第十四條第一款規定，民政總署

管理委員會於二零一六年二月二十二日的特別會議作出決議如

下：

一、除上指行政法規第十一條、第十二條第一項、第二項、

第七項第一部份、第十三條第七項以及第83/2004號行政長官批

示所規定的權限外，授予管理委員會主席戴祖義同一行政法規

規定的權限，以及其他法律規定所賦予民政總署的權限，尤其

是十月二十六日第47/98/M號法令、四月一日第16/96/M號法令、

九月四日第7/89/M號法律、八月二十四日第14/92/M號法律、八

月二十四日第15/92/M號法律、十一月三日第49/98/M號法令、第

7/2003號法律、第37/2003號行政法規、第95/2004號行政長官批

示、第5/2013號法律，以及：

（一）許可作出開支至澳門幣伍拾萬元（$500,000.00）和清

繳所有經其本人許可的開支，以及因法律、合同或民政總署承擔

義務而產生，且經管理委員會通過的無限額開支；

xa à Lei n.º 7/2003, e dos Despachos do Chefe do Executivo 
n.os 452/2011 e 45/2012;

(2) Assinar a autorização para a exportação de mercadorias 
diversas, cuja competência para a prática esteja cometida, nos 
termos da Lei n.º 7/2003, ao Instituto para os Assuntos Cívicos 
e Municipais;

(3) Emitir certificados de qualidade e certificados sanitários.

2. O presente despacho não prejudica os poderes de avocação e 
superintendência do chefe dos Serviços de Inspecção e Sanidade.

3. É revogado o Despacho n.º 01/SIS/2015.

4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelega-
dos, conformes com a presente subdelegação, desde 1 de Janei-
ro de 2016.

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

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 18 de 
Fevereiro de 2016.

O Chefe dos Serviços de Inspecção e Sanidade, Albino de 
Campos Pereira.

(Custo desta publicação $ 1 977,00)

Proposta de Deliberação n.º 04/PDCA/2016

 Delegação de competências

 O Conselho de Administração do Instituto para os Assun-
tos Cívicos e Municipais, reunido em sessão extraordinária 
no dia 22 de Fevereiro de 2016, deliberou, de harmonia com o 
disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Administrativo 
n.º 32/2001, o seguinte:

1. Salvo quanto às competências previstas no artigo 11.º, 
nas alíneas 1), 2) e primeira parte da alínea 7) do artigo 12.º 
e na alínea 7) do artigo 13.º do Regulamento Administrativo 
supramencionado e quanto às previstas no Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 83/2004, delegar no presidente do Conselho 
de Administração José Maria da Fonseca Tavares as com-
petências previstas no referido regulamento administrativo e 
demais competências que por lei estejam cometidas ao IACM, 
nomeadamente no Decreto-Lei n.º 47/98/M, de 26 de Outubro, 
Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril, Lei n.º 7/89/M, de 4 de 
Setembro, Lei n.º 14/92/M, de 24 de Agosto, Lei n.º 15/92/M, 
de 24 de Agosto, Decreto-Lei n.º 49/98/M, de 3 de Novembro, 
Lei n.º 7/2003, Regulamento Administrativo n.º 37/2003, Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 95/2004 e Lei n.º 5/2013, bem 
como autorizar o delegado a:

1) Autorizar a realização de despesas até ao montante de 
quinhentas mil patacas ($ 500 000,00) e a liquidação de todas 
as despesas autorizadas por si, bem como, sem limite, das apro-
vadas por este Conselho de Administração, decorrentes da 
lei ou resultantes de contratos ou obrigações assumidas pelo 
IACM;
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（二）許可減免第268/2003號行政長官批示及相關修改，以

及《民政總署的費用、收費及價金表》所定收取的費用、收費及

價金，上限為澳門幣伍萬元（$50,000.00），以及退還保證金；

（三）認可民政總署工作人員的工作表現評核。

二、為使民政總署有更良好的運作，獲授權人可將權力轉授

予管理委員會成員或附屬單位主管。

三、廢止於二零一六年一月十三日第二期《澳門特別行政區

公報》第二組所公佈的第01/PDCA/2016號決議之建議。

四、追認獲授權人自二零一六年二月二十二日起在本授權範

圍內作出的一切行為。

五、本批示自公佈日起生效，但不影響上點的規定。

二零一六年二月二十二日於民政總署

（是項刊登費用為 $2,388.00）

退 休 基 金 會

名 單

退休基金會為填補人員編制技術員職程的第一職階一等技

術員一缺，以審查文件及有限制方式進行晉級普通開考，其開考

公告已刊登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》第二組內。現公佈應考人成績名單如下：

合格應考人： 分

李錦生 ............................................................................. 82.39

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公佈之日起計算十

個工作日內提起上訴。

（經二零一六年二月二十三日行政法務司司長批示認可）

二零一六年二月二十五日於退休基金會

典試委員會：

主席：退休基金會處長 羅禮堅

2) Autorizar a redução ou isenção de taxas, tarifas e pre-
ços, conforme o previsto no Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 268/2003 e respectivas alterações, bem como na «Tabela 
de taxas, tarifas e preços do IACM», por este aprovada, até 
ao limite de $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas), e ainda a 
restituição de cauções;

3) Homologar as avaliações de desempenho dos trabalhado-
res do IACM.

2. Subdelegar nos membros do Conselho de Administração 
ou chefias de subunidades as competências que julgue adequa-
das ao bom funcionamento do IACM.

3. Revogar a Proposta de Deliberação n.º 01/PDCA/2016, 
publicada no Boletim Oficial n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro de 
2016.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, 
conforme com a presente delegação, desde 22 de Fevereiro de 
2016.

5. Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, a presente 
proposta de deliberação produz efeitos desde a data da sua pu-
blicação.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 22 de 
Fevereiro de 2016.

(Custo desta publicação $ 2 388,00)

FUNDO DE PENSÕES

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, do 
quadro do pessoal do Fundo de Pensões, cujo anúncio do aviso 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 51, 
II Série, de 23 de Dezembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Lei Kam Sang ..................................................................... 82,39

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

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

Administração e Justiça, de 23 de Fevereiro de 2016).

Fundo de Pensões, aos 25 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Lo Lai Kin, chefe de divisão do FP.
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正選委員：退休基金會首席特級技術員 羅日昌

     勞工事務局特級督察 朱佩雯  

（是項刊登費用為 $1,468.00）

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

第一職階首席高級技術員兩缺，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

臨時名單已張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓十四

樓財政局之行政暨財政處內以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

為填補經由財政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四缺，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

臨時名單已張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓十四

樓財政局之行政暨財政處內以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年二月二十三日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,732.00）

Vogais efectivos: Lo Iat Cheong, técnico especialista princi-
pal do FP; e

Chu Pui Man Maria, inspectora especialista da DSAL.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de dois lugares de técnico superior principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, 
II Série, de 3 de Fevereiro de 2016.

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

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de quatro lugares de adjunto-técnico especia-
lista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, providos em 
regime de contrato administrativo de provimento do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2016.

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

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 23 de Fevereiro de 
2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)
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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 três lugares de inspector de 1.ª classe, 1.º es-
calão, da carreira de inspector, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Finanças, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 23 de Fevereiro de 
2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

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 seguinte concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
do quadro da Direcção dos Serviços de Finanças:

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

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado na 
Divisão Administrativa 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 Ad-
ministração e Função Pública. O prazo para a apresentação de 
candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil ime-
diato 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 
«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 principal, 1.º es-

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

階一等督察三缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以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。

二零一六年二月二十三日於財政局

局長 容光亮

財政局為填補以下空缺，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》之規定，現通過審查文件方式，為財政局編制人員進

行以下限制性普通晉級開考：

高級技術員職程第一職階一等高級技術員一缺。

上述開考之通告已張貼於南灣大馬路575、579及585號財政

局大樓十四樓財政局之行政暨財政處，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

職階首席技術員四缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程

制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，有

關開考通告正張貼在南灣大馬路575、579及585號財政局大樓



N.º 9 — 2-3-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4537

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。

二零一六年二月二十五日於財政局

局長 容光亮

                     （是項刊登費用為 $2,722.00）

告 示

申駁市區房屋稅

按照八月十二日第19/78/M號法律核准，並經四月十三日第

19/87/M號法令修訂之《市區房屋稅規章》第七十一條的規定，

澳門財稅廳於二零一六年三月一日至三十一日期間，接受納稅人

申駁關於二零一五年度房屋紀錄中評定之可課稅收益。

有關表格可於財政局大樓、政府綜合服務大樓及氹仔接待中

心索取，或於財政局網頁（www.dsf.gov.mo）下載。上述申駁亦

可透過財政局「電子服務」申請。

二零一六年二月五日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,087.00）

統 計 暨 普 查 局

公 告

統計暨普查局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》和第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》規定，以文件審閱及有限制方式，為統計

暨普查局之公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼

在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”十七樓統計暨普查局內，並

於統計暨普查局網頁及行政公職局網頁內公佈，而遞交報考申

calão, da carreira de técnico, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Finanças, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 25 de Fevereiro de 
2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 2 722,00)

Edital

Contribuição Predial Urbana

Reclamações

Faz-se saber, face ao disposto no artigo 71.º do Regulamento 
da Contribuição Predial Urbana, aprovado pela Lei n.º 19/78/M, 
de 12 de Agosto, com nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 19/87/M, de 13 de Abril, que, durante o período de 1 a 31 de 
Março do corrente ano, as matrizes prediais vão ser postas a 
reclamação dos contribuintes, podendo estes reclamar contra o 
rendimento colectável fixado para o exercício de 2015.

O respectivo impresso é fornecido por estes Serviços, no 
Edifício «Finanças», no Centro de Serviços da RAEM e no 
Centro de Atendimento Taipa, ou ser descarregado através do 
endereço electrónico www.dsf.gov.mo, podendo, ainda, o pedido 
de reclamação acima referido ser apresentado através do endereço 
electrónico desta Direcção de Serviços.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 5 de Fevereiro de 
2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncio

Informa-se que se encontram afixados, na Direcção dos 
Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 
17.º andar, e publicados na internet da DSEC e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, os avisos referen-
tes a abertura dos concursos comuns, de acesso, documentais, 
condicionados aos trabalhadores da DSEC, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos» e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com dez 
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請表之期限為十日，自本公告公佈在《澳門特別行政區公報》後

的第一個工作日起計算：

行政任用合同人員空缺：

1. 技術輔助人員組別的第一職階特級普查暨調查員一缺；

2. 技術輔助人員組別的第一職階一等普查暨調查員三缺。

確定委任人員空缺：

1. 統計範疇特別職程的第一職階首席特級統計技術員二

缺；

2. 高級技術員組別的第一職階首席顧問高級技術員（資訊

範疇）二缺；

3. 技術輔助人員組別的第一職階首席特級普查暨調查員六

缺；

4. 技術輔助人員組別的第一職階首席特級行政技術助理員

一缺。

二零一六年二月十九日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,801.00）

勞 工 事 務 局

名 單

勞工事務局通過以審查文件方式，為以行政任用合同任用的

人員進行填補高級技術員職程第一職階首席顧問高級技術員一

缺的限制性晉級普通開考公告已於二零一五年十二月十六日在

《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《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

葉慕蘭 ............................................................................. 91.25

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。 

（經二零一六年二月二十日經濟財政司司長批示認可）

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, tendo em vista o preenchimento dos seguintes lugares:

Lugares dos trabalhadores contratados por contrato admi-
nistrativo de provimento:

1. Um lugar de agente de censos e inquéritos especialista, 1.º 
escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio;

2. Três lugares de agente de censos e inquéritos de 1.ª classe, 
1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio.

Lugares dos trabalhadores de nomeação definitiva:

1. Dois lugares de técnico de estatística especialista princi-
pal, 1.º escalão, da carreira especial na área de estatística;

2. Dois lugares de técnico superior assessor principal, 1.º 
escalão, área de informática, do grupo de pessoal técnico supe-
rior;

3. Seis lugares de agente de censos e inquéritos especialista 
principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio;

4. Um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal técnico de apoio.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 19 de Fe-
vereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Lista

Faz-se pública, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», de 8 de Agosto, a lista classificativa do candidato ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de um lugar de técnico superior assessor  prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, do pessoal 
provido em regime de contrato administrativo da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 50, II Série, de 16 de Dezembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Ip Mo Lan ............................................................................ 91,25

Nos termos do artigo 28.º do supracitado regulamento admi-
nistrativo, o candidato pode interpor recurso da presente lista 
para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no pra-
zo de dez dias últeis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 20 de Fevereiro de 2016).
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二零一六年二月十七日於勞工事務局

典試委員會：

主席：職業安全健康廳廳長 林玉章

委員：預防危害處處長 吳炳鋕

 首席顧問高級技術員（土地工務運輸局） 黃冠翹

（是項刊登費用為 $1,537.00）

公 告

為填補勞工事務局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。

二零一六年二月二十三日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,018.00）

勞工事務局通過以審查文件方式，為本局以行政任用合同任

用的人員進行填補技術員職程第一職階首席技術員一缺的限制

性晉級普通開考公告已於二零一六年二月十一日在《澳門特別行

政區公報》第六期第二組內公佈，現根據八月八日第23/2011號

行政法規規範的《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條

第三款規定，將投考人臨時名單張貼於澳門馬揸度博士大馬路

221-279號先進廣場大廈二樓本局行政財政處及上載本局內聯

網。

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 17 de 
Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Lam Iok Cheong, chefe do Departamento de Se-
gurança e Saúde Ocupacional.

Vogais: Ng Peng Chi, chefe da Divisão de Prevenção de Ris-
cos; e

Vong Kun Kio, técnico superior assessor principal da DSSOPT.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais (DSAL), sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-
chado, n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, 
e publicado no website da DSAL, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores da DSAL, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de técnico 
superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
provido 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 23 de 
Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divi-
são Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira 
Machado, n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, 
Macau, bem como publicada na «intranet» destes Serviços, a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, do 
pessoal provido em regime de contrato administrativo de pro-
vimento da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 
de Fevereiro de 2016.
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按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一六年二月二十五日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,018.00）

為填補勞工事務局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四缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以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。

二零一六年二月二十五日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $920.00）

為填補勞工事務局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。

二零一六年二月二十五日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $920.00）

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

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 25 de 
Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

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 an-
dar, Macau, e publicado no website da DSAL, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado aos trabalhadores da DSAL, 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 adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, providos 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 anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau. 

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 25 de 
Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 920,00)

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 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 preen-
chimento de um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico, provido 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 anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 25 de 
Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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博 彩 監 察 協 調 局

名 單

博彩監察協調局為填補行政任用合同人員第一職階首席技

術員一缺，經於二零一五年十二月十六日第五十期《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

簡沛威 ............................................................................. 81.67

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。

（經二零一六年二月十七日經濟財政司司長的批示確認）

二零一六年二月三日於博彩監察協調局

典試委員會：

主席：廳長 鄭錦利

正選委員：顧問高級技術員 李慧文

  教育暨青年局首席技術員 陳耀恩

（是項刊登費用為 $1,194.00）

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行政任用合同人員進行普通晉級開考，以

填補第一職階特級行政技術助理員十一缺。

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。

二零一六年二月二十四日於博彩監察協調局

 局長 陳達夫

 （是項刊登費用為 $950.00）

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de 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 Administrativo Especial de Macau 
n.º 50, II Série, de 16 de Dezembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Kan Pui Wai  ........................................................................81,67

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

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

Economia e Finanças, de 17 de Fevereiro de 2016).

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 3 de Feve-
reiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Cheang Kam Lei, chefe de departamento da 
DICJ.

Vogais efectivos: Lei Vai Man, técnico superior assessor; e

Chan Yiu Yan, técnico principal da DSEJ.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Anúncios

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
onze lugares de assistente técnico administrativo especialista, 
1.º escalão, aos trabalhadores providos em regime de contrato 
administrativo de provimento da Direcção de Inspecção e Co-
ordenação de Jogos, nos termos definidos no Regime das car-
reiras dos trabalhadores dos serviços públicos, estipulado 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 24 de 
Fevereiro de 2016.

O Director, Paulo Martins Chan. 

(Custo desta publicação $ 950,00)
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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高級技術員二缺。

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。

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技術輔導員一缺。

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。

二零一六年二月二十五日於博彩監察協調局

局長 陳達夫

 （是項刊登費用為 $1,703.00）

人 力 資 源 辦 公 室

公 告

為填補經由人力資源辦公室以行政任用合同任用的技術員

職程第一職階首席技術員一缺，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

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, aos tra-
balhadores providos em regime de contrato administrativo 
de provimento da Direcção de Inspecção e Coordenação de 
Jogos, nos termos definidos no Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos, estipulado 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.

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, ao trabalha-
dor provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, nos 
termos definidos no Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, estipulado pela Lei n.º 14/2009 e no Re-
gulamento 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 25 de 
Fevereiro de 2016.

O Director, Paulo Martins Chan. 

(Custo desta publicação $ 1 703,00)

GABINETE PARA OS RECURSOS HUMANOS

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, 
no Gabinete para os Recursos Humanos (GRH), sito na Av. 
do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, Edif. Long Cheng, 
9.º andar, e publicado nas páginas electrónicas do GRH e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores do GRH, nos 
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開考，有關開考通告正張貼在澳門羅理基博士大馬路614A-640

號龍成大廈九樓本辦公室告示板，並於本辦公室網頁及行政公

職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》

公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

為填補經由人力資源辦公室以行政任用合同任用的技術員

職程第一職階首席技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務

人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在澳門羅理基博士大馬路614A-640

號龍成大廈九樓本辦公室告示板，並於本辦公室網頁及行政公

職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》

公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一六年二月二十五日於人力資源辦公室

代主任 陳元童

（是項刊登費用為 $1,869.00）

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

名 單

為填補經由中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助

辦公室以編制外合同任用的翻譯員職程第一職階主任翻譯員一

缺，經二零一五年八月二十六日第三十四期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公

告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

鄺昀 ................................................................................. 81.50

termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de técnico principal, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do pessoal do GRH, com o prazo de dez 
dias para a apresentação de candidaturas, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, 
no Gabinete para os Recursos Humanos (GRH), sito na Av. 
do Dr. Rodrigo Rodrigues n.os 614A-640, Edif. Long Cheng, 
9.º andar, e publicado nas páginas electrónicas do GRH e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores do GRH, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de técnico principal, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do pessoal do GRH, com o prazo de dez 
dias para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Gabinete para os Recursos Humanos, aos 25 de Fevereiro de 
2016. 

O Coordenador do Gabinete, substituto, Chan Un Tong.

(Custo desta publicação $ 1 869.00)

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Listas

Lista classificativa do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, da carreira 
de intérprete-tradutor, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal do Gabinete de Apoio ao Secretariado Per-
manente do Fórum para a Cooperação Económica e Comer-
cial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (GASPF), 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 34, II Série, de 26 de 
Agosto de 2015:

Candidato aprovado: valores

Kuong Wan .......................................................................... 81,50
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按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年二月十二日經濟財政司司長的批示確認）

二零一六年一月二十一日於中國與葡語國家經貿合作論壇常

設秘書處輔助辦公室

典試委員會：

候補主席：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助

   辦公室主任翻譯員 Idalete Célia Dias

委員：財政局顧問翻譯員 鄭曉華

候補委員：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助

   辦公室顧問高級技術員 Lurdes Marques de Sousa

為填補經由中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助

辦公室以編制外合同任用的翻譯員職程第一職階一等翻譯員一

缺，經二零一五年八月二十六日第三十四期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公

告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

趙浩明 ............................................................................. 79.81

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年二月十二日經濟財政司司長的批示確認）

二零一六年一月二十二日於中國與葡語國家經貿合作論壇常

設秘書處輔助辦公室

典試委員會：

主席：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室

 主任翻譯員 Idalete Célia Dias

委員：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室

 首席翻譯員 鄺昀

 海關顧問翻譯員 鍾素新

 （是項刊登費用為 $2,992.00）

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

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

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

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 21 de Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente, suplente: Idalete Célia Dias, intérprete-tradutora 
chefe do GASPF.

Vogal: Chiang Hio Wa, intérprete-tradutor assessor da DSF.

Vogal suplente: Lurdes Marques de Sousa, técnica superior 
assessora do GASPF.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor, provido em regime de contrato além do 
quadro do pessoal do Gabinete de Apoio ao Secretariado Per-
manente do Fórum para a Cooperação Económica e Comer-
cial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (GASPF), 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 34, II Série, de 26 de 
Agosto de 2015:

Candidato aprovado: valores

Chio Hou Meng .................................................................. 79,81

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

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

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

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 22 de Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Idalete Célia Dias, intérprete-tradutora chefe do 
GASPF. 

Vogais: Kuong Wan, intérprete-tradutor principal do 
GASPF; e 

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

(Custo desta publicação $ 2 992,00)
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

澳門保安部隊事務局為填補行政任用合同人員技術輔導員

職程第一職階一等技術輔導員一缺，經於二零一六年一月二十日

第三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限

制方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第

十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安

部隊事務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年二月十七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首席高級技術員 何嘉慧

委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 鄭妙綺

 司法警察局首席技術輔導員 陳安琪

澳門保安部隊事務局為填補行政任用合同人員翻譯員職程

第一職階首席翻譯員兩缺，經於二零一六年一月二十日第三期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制方式

進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規第十八條

第三款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼於澳門保安部隊事

務局大堂，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年二月十九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首席顧問高級技術員 梁金玉

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 蕭結德

 行政公職局首席顧問高級技術員 譚惠珠

（是項刊登費用為 $2,140.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um 
lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, em regime de contrato administrativo de 
provimento 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 3, II Série, de 20 
de Janeiro de 2016. 

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

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 17 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Ho Ka Wai, técnico superior principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Cheang Mio I, adjunto-técnico principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Chan On Kei, adjunto-técnico principal da Polícia Judiciária.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da carreira de 
intérprete-tradutor, em regime de contrato administrativo de 
provimento 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 3, II Série, de 20 
de Janeiro de 2016.

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

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 19 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Leong Kam Iok, técnico superior assessor principal 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Sio Kit Tak, técnico superior assessor da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

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

(Custo desta publicação $ 2 140,00)
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按照第13/2002號行政法規“規範澳門保安部隊保安學員培

訓課程的錄取及修讀制度”第二十三條第六款之規定，有關第

二十三屆澳門保安部隊保安學員培訓課程准考人最後排名名單

將於二零一六年三月二日張貼在兵營斜巷之澳門保安部隊事務

局大堂及上載於澳門保安部隊網頁（www.fsm.gov.mo/cfi）內。

二零一六年二月二十四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 $548.00）

三十日告示

按治安警察局前第二職階警員，甘冠威的父母甘海欽及甘少

英的要求，領取該已故人員的死亡津貼、喪葬津貼、假期津貼、

聖誕津貼及其他金錢補償，現通知所有自認為有權收取上述津

貼及補償的人士，自本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日

起計三十天內，向本局作出申請，倘若在此期限內未接獲任何異

議，上述申請人的要求將被接納。

二零一六年二月二十三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 $920.00）

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，以填補本局行政任用合同制度任用的高

級技術員職程第一職階一等高級技術員（資訊範疇）一缺，合格

投考人的最後成績如下： 

唯一合格投考人： 分

郭浩源 ............................................................................. 66.12

Nos termos do n.º 6 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 13/2002 que regulamenta o regime de admissão 
e frequência do Curso de Formação de Instruendos das For-
ças de Segurança de Macau, a lista de ordenação final ao 23.º 
Curso de Formação de Instruendos das FSM será afixada no 
átrio desta Direcção dos Serviços das FSM, sita na Calçada 
dos Quartéis, no dia 2 de Março de 2016, e disponibilizada na 
página electrónica das FSM (www.fsm.gov.mo/cfi).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 24 de Fevereiro de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 548,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Kam Hoi Iam e Kam Sio Ieng, 
requerido os subsídios por morte, de funeral , de férias, de Natal 
e outras compensações pecuniárias, por falecimento do seu 
filho Kam Kun Wai, que foi guarda, 2.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, devem todos os que se julgam 
com direito à percepção dos subsídios e compensações acima 
referidos, requerer a esta Direcção de 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 dos requerentes, findo 
que seja esse prazo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 23 de Fevereiro de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 920,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Lista

De classificação final do candidato aprovado no concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de informática, provido 
em regime de contrato administrativo de provimento 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

Kuok Hou Un...................................................................... 66,12
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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十五日批示認可）

二零一六年二月五日於司法警察局

典試委員會：

主席：廳長 杜志明

正選委員：處長 何偉明

     一等高級技術員（行政公職局） 陳俊賢

（是項刊登費用為 $1,331.00）

公 告

根據第14/2009號及第12/2015號法律、以及第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

填補司法警察局以下空缺：

1）編制內人員：

高級技術員職程第一職階顧問高級技術員（物證鑑定範疇）

六缺。

2）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五缺；

行政技術助理員職程第一職階特級行政技術助理員二十

缺。

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。

二零一六年二月二十五日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,263.00）

為填補司法警察局人員編制內技術員職程第一職階特級技

術員（社區警務及公共關係範疇）三缺，經於二零一六年二月三

日第五期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件

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 15 de Fevereiro de 2016).

Polícia Judiciária, aos 5 de Fevereiro de 2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Tou Chi Meng, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Ho Wai Meng, chefe de divisão; e

Chan Chon In, técnico superior de 1.ª classe da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Anúncios

Faz-se público que se acham abertos os seguintes concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados, para o preenchi-
mento dos seguintes lugares da Polícia Judiciária, nos termos 
definidos nas Leis n.º 14/2009 e n.º 12/2015, e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011:

1. Para o pessoal do quadro:

Seis lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de 
polícia científica, da carreira de técnico superior.

2. Para o pessoal provido por contrato administrativo de pro-
vimento:

Cinco lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico;

Vinte lugares de assistente técnico administrativo especialista, 
1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo.

Os avisos dos concursos acima referidos encontram-se afixados 
na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar do Edifício 
da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau, 
bem como no website da mesma Polícia 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.

Polícia Judiciária, aos 25 de Fevereiro de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
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及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規

第十八條第三款的規定公佈投考人臨時名單，該名單已張貼於澳

門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及上載

於本局網站，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一六年二月二十五日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $950.00）

懲  教  管  理  局

公  告

為填補懲教管理局以下職位空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行普通限制性

晉級開考：

以編制內任用的高級技術員職程第一職階顧問高級技術員

一缺；

以編制內任用的高級技術員職程第一職階一等高級技術員

六缺；

以行政任用合同制度任用的技術輔導員職程第一職階特級

技術輔導員兩缺；

以行政任用合同制度任用的技術輔導員職程第一職階首席

技術輔導員兩缺。

有關開考通告正張貼在澳門路環竹灣馬路聖方濟各街懲教

管理局行政樓地下告示板，並於本局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

個工作日起計十天內作出。

二零一六年二月二十三日於懲教管理局

局長 李錦昌

 （是項刊登費用為 $1,468.00）

da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Polí-
cia, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
três lugares de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área de ligação entre polícia e comunidade e relações 
públicas, do quadro do pessoal da Polícia Judiciária, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2016. 

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

Polícia Judiciária, aos 25 de Fevereiro de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 950,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Faz-se publico, que nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acham abertos os seguintes concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados, para o preen-
chimento dos lugares da Direcção dos Serviços Correccionais:  

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

Seis vagas de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior do quadro do pessoal;

Dois lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, em regime de contrato administra-
tivo de provimento;

Dois lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico, em regime de contrato administrativo 
de provimento.

Os avisos respeitantes aos referidos concursos encontram-
-se afixados no quadro de anúncios do rés-do-chão do Edifício 
Administrativo da Direcção dos Serviços Correccionais, sito 
na Rua de S. Francisco, s/n, Coloane, Macau, e publicados no 
website da DSC e dos SAFP. O prazo para a apresentação de 
candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da RAEM.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 23 de Fevereiro de 
2016.

O Director da DSC, Lee Kam Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

(Ref. do Concurso n.º 02515/04-OQ)

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de três lugares de operário qualificado, 3.º escalão, da carrei-
ra de operário qualificado, área de electricista, em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 8 de Julho 
de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem         Nome valores

1.º Leong Wai Man..................................................... 93,10

2.º Chan Kam Weng ................................................... 92,08

3.º Ip Kuong Iong ....................................................... 79,57

4.º Leong Chong Hou ................................................ 73,82

5.º Ao Kam .................................................................. 70,67

6.º Ng Kam Lam .......................................................... 68,95

7.º Cheong Sut Man .................................................... 67,40

8.º Lam Lou Man ........................................................ 63,57

Observações:

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: 2 
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 va-
lores na prova de conhecimentos: 3 candidatos.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da lista classificativa no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da publicação do anúncio da pre-
sente lista classificativa no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa 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).

Serviços de Saúde, aos 29 de Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Wong U Iam, técnico superior assessor.

衛 生 局

名 單

（開考編號：02515/04-OQ）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的技術工人職程

第三職階技術工人（電工範疇）三缺，經二零一五年七月八日第

二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以考核方式進行

普通對外入職開考通告，現公佈投考人的最後成績名單如下：

合格投考人： 

名次   姓名 分

1.º 梁偉文 .................................................................... 93.10

2.º 陳錦榮 .................................................................... 92.08

3.º 葉廣容 .................................................................... 79.57

4.º 梁宗浩 .................................................................... 73.82

5.º 歐錦 ........................................................................ 70.67

6.º 吳錦淋 .................................................................... 68.95

7.º 張雪文 .................................................................... 67.40

8.º 林路文 .................................................................... 63.57

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：

——因缺席知識考試而被淘汰之投考人：2名

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰之投考人：3名

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單之公告於《澳

門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向

許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年二月十六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：顧問高級技術員 黃裕欽
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正選委員：首席技術輔導員 林演添

候補委員：首席技術輔導員 許傑文

（是項刊登費用為 $2,252.00）

為展開取得醫院職務範疇法醫科顧問醫生級別資格的程

序，經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》第二組刊登的程序通告。現公佈最後評核名單如下：

投考人：

序號 姓名 最後成績

1. 柯慶華 ...................................................................合格

2. 黃偉傑 ...................................................................合格

根據第3/2015號行政法規《取得顧問醫生級別的條件》第

二十五條適用的第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，投考人可自本最後評核名單公

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3/2015號行政法規《取得顧問醫生級別的條件》第二十條第四

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。

（經二零一六年二月十九日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年二月五日於衛生局

典試委員會：

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

 醫生

正選委員：香港醫學專科學院代表 馬宣立教授

  香港醫學專科學院代表 沈瑞楓醫生

（是項刊登費用為 $1,605.00）

為填補衛生局以行政任用合同任用的技術員職程第一職階

首席技術員一缺，經二零一五年十二月二十三日第五十一期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行

普通晉級開考公告。現公佈投考人最後成績如下：

Vogal efectivo: Lam In Tim, adjunto-técnico principal.

Vogal suplente: Hui Kit Man, adjunto-técnico principal.

(Custo desta publicação $ 2 252,00)

De classificação final dos candidatos ao procedimento para a 
obtenção da graduação em consultor na área funcional hospitalar, 
área profissional de medicina legal, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 47, II Série, de 25 de Novembro de 2015: 

Candidatos:

N.º Nome Resultado
 final

1. O Heng Wa ............................................................. Aprovado

2. Wong Wai Kit Bernard ......................................... Aprovado

De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
aplicável ao artigo 25.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2015 
(Condições para a obtenção da graduação em consultor), os 
candidatos podem interpor recurso da presente lista de clas-
sificação 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 20.º do Regulamento 
Administrativo n.º 3/2015 (Condições para a obtenção da gradua-
ção em consultor), os candidatos podem interpor recurso con-
tencioso da presente lista de classificação 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 19 de Fevereiro de 2016).

Serviços de Saúde, aos 5 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

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

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

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

(Custo desta publicação $ 1 605,00)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico, provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 51, II Série, de 23 de Dezembro de 2015:
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合格投考人： 分

李志聰 ............................................................................. 81.39

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年二月十六日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年二月五日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局一等高級技術員 駱乾斌

正選委員：衛生局一等高級技術員 曾芳妮

候補委員：地圖繪製暨地籍局顧問高級技術員 林思秀

（是項刊登費用為 $1,263.00）

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（兒科）第一職階主治醫生兩缺，經二零一五年九月十六

日第三十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進

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：

名次 姓名 分

1.º 陳振輝 ...................................................................... 7.94

2.º 曾昶宇 ...................................................................... 6.74

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。

（經二零一六年二月十九日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年二月十六日於衛生局

Candidato aprovado: valores

Lei Chi Chong..................................................................... 81,39

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Fevereiro de 2016).

Serviços de Saúde, aos 5 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Lok Kin Pan, técnico superior de 1.ª classe dos 
Serviços de Saúde.

Vogal efectivo: Chang Fong Nei, técnico superior de 1.ª classe 
dos Serviços de Saúde.

Vogal suplente: Lam Si Sao, técnico superior assessor da Di-
recção dos Serviços de Cartografia e Cadastro.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de dois lugares de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (pediatria), da carreira médica, providos em regi-
me de contrato administrativo de provimento dos Serviços de 
Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 16 de 
Setembro de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome valores

1.º Chan Chan Fai .......................................................  7,94

2.º Chang Chong U .....................................................  6,74

De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
aplicável ao artigo 22.º do Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica), os candidatos podem interpor recurso da 
presente lista de 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 Médica), os candidatos 
podem interpor recurso contencioso da presente lista de classi-
ficação 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 19 de Fevereiro de 2016).

Serviços de Saúde, aos 16 de Fevereiro de 2016.
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典試委員會：

主席：兒科主任醫生 李佩儀醫生

正選委員：兒科主任醫生 楊健梅醫生

  兒科主任醫生 黃鳳欣醫生

（是項刊登費用為 $1,605.00）

公 告

為展開取得醫院職務範疇運動醫學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，投考人臨時名單和

考試須知已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載

於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

根據上述行政法規第十四條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年二月二十三日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

（開考編號：00216/02-TSS）

為錄取一名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（放

射職務範疇）所必需的實習；以便以行政任用合同制度招聘衛生

局高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員一缺。經

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》第十八條規定

公佈，准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）。

二零一六年二月二十四日於衛生局

局長 李展潤

 （是項刊登費用為 $950.00）

O Júri:

Presidente: Dr.ª Lee Pui I, chefe de serviço de pediatria.

Vogais efectivos: Dr.ª Ieong Kin Mui, chefe de serviço de pedia-
tria; e

Dr.ª Wong Fong Ian, chefe de serviço de pediatria.

(Custo desta publicação $ 1 605,00)

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 Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, e disponível no website destes Ser-
viços: http://www.ssm.gov.mo, a lista provisória dos candida-
tos e as observações sobre as provas ao procedimento para a 
obtenção da graduação em consultor na área funcional hos-
pitalar, área profissional de medicina desportiva, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro de 2016.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 14.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 23 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

(Ref. do Concurso n.º 00216/02-TSS)

Nos termos definidos do artigo 18.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),  
encontra-se afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do 
Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como está disponível no sítio 
electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), 
a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para a admissão de um 
lugar de estagiários ao estágio para ingresso na carreira de téc-
nico superior de saúde de 2.ª classe, área funcional radiológica, 
com vista ao preenchimento de um lugar de técnico superior de 
saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior 
de saúde, 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 4, II 
Série, de 27 de Janeiro de 2016.

Serviços de Saúde, aos 24 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)
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為填補衛生局以行政任用合同制度任用的技術工人職程第

四職階技術工人（鐵器工範疇）三缺，經二零一五年十二月三十日

第五十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行

普通對外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條的規定公佈，投考人知

識考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處

及上載於本局網頁http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一六年二月二十四日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $754.00）

按照社會文化司司長二零一六年二月十六日批示，有關刊

登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，以考核方式進行普通對外入職開考，以填補衛生局技術工人

職程第三職階技術工人（泥水工範疇）一缺，因沒有准考人而予

以消滅。

二零一六年二月二十四日於衛生局

局長 李展潤

 （是項刊登費用為 $607.00）

第8/P/16號公開招標

根據社會文化司司長於二零一六年二月十九日作出的批示，

為取得“向衛生局供應及安裝一臺超聲內窺鏡引導下的經支氣

管針吸活檢設備”進行公開招標。有意投標者可從二零一六年三

月二日起，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，並繳付澳門幣肆拾貳元

整（$42.00）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。

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 27.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista classificativa da 
prova de conhecimentos dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de três lugares de operário qualificado, 4.º escalão, da 
carreira de operário qualificado, área de ferreiro, providos 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 52, II Série, de 
30 de Dezembro de 2015.

Serviços de Saúde, aos 24 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 754,00)

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 16 de Fevereiro de 2016, para os devidos 
efeitos se publica que o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de 
operário qualificado, 3.º escalão, da carreira de operário qua-
lificado, área de pedreiro, dos Serviços de Saúde, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro de 2016, ficou extinto por não 
haver candidatos admitidos.

Serviços de Saúde, aos 24 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 607,00)

Concurso Público n.º 8/P/16

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Fevereiro de 2016, 
se encontra aberto o concurso público para «Fornecimento 
e instalação de um equipamento para biópsia aspirativa 
transbrônquica por agulha guiada pela ultrassonografia 
endobrônquica aos Serviços de Saúde», cujo programa do 
concurso e o caderno de encargos se encontram à disposição 
dos interessados desde o dia 2 de Março de 2016, todos os dias 
úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Di-
visão de Aprovisionamento e Economato destes Serviços, sita 
na Rua Nova à Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, 1.º andar, onde serão prestados esclareci-
mentos relativos ao concurso, estando os interessados sujeitos 
ao pagamento de $ 42,00 (quarenta e duas patacas), a título de 
custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: Secção 
de Tesouraria destes Serviços de Saúde) ou ainda mediante a 
transferência gratuita de ficheiros pela internet no website dos 
S.S. (www.ssm.gov.mo).
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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三月三十一日下午五時

四十五分。

開標將於二零一六年四月一日上午十時在位於澳門加思欄

馬路五號衛生局前預防及控制吸煙辦公室地下的“多功能會議

室”舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

肆萬肆仟元整（$44,000.00），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。

二零一六年二月二十五日於衛生局

 局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,634.00）

為展開取得醫院職務範疇婦產科顧問醫生級別資格的程

序，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。

二零一六年二月二十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $685.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的重型車輛司機職

程第一職階重型車輛司機三缺，經二零一六年一月二十日第三期

《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。

二零一六年二月二十六日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $754.00）

As propostas serão entregues na Secção de Expediente 
Geral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar 
Conde de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina 
às 17,45 horas do dia 31 de Março de 2016.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 1 de Abril 
de 2016, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional» do anti-
go Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo dos 
Serviços de Saúde, sita no r/c da Estrada de S. Francisco, n.º 5, 
Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $ 44 000,00 (quarenta e quatro mil 
patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em 
numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Ser-
viços ou através de garantia bancária/seguro-caução de valor 
equivalente.

Serviços de Saúde, aos 25 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 14.º do 
Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condições para a obten-
ção da graduação em consultor), 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 está 
disponível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, 
a lista provisória dos candidatos ao procedimento para a ob-
tenção da graduação em consultor na área funcional hospitalar, 
área profissional de unidade de obstetrícia/ginecologia, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 1, II Série, de 6 de Janeiro de 2016.

Serviços de Saúde, aos 26 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 685,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Ser-
viços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e está 
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 três vagas de motorista de pesados, 1.º escalão, da carreira 
de motorista de pesados, em regime de contrato administrativo 
de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 3, II Série, de 20 de Janeiro de 2016.

Serviços de Saúde, aos 26 de Fevereiro de 2016. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 754,00)
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通 告

（程序編號：第02/ESTO/CON/2016號）

按照社會文化司司長二零一六年一月十二日的批示，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口腔

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 自取得口腔科專科醫生級別後，實際從事口腔科主治醫

生職務滿五年。

3. 投考辦法

3.1 投考人須填妥經第90/2015號社會文化司司長批示第一

款核准的表格（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下載），

並附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週一至週四：上午

九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上午九

時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分），以親送方式交

往位於仁伯爵綜合醫院內的衛生局文書科：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）本通告所要求的醫院職務範疇（口腔科）的專科醫生級

別的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

c）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所從事的職務，尤其是從事的時間及方式、在技術職能單位的主

管職務、對實習醫生的指導及門診小組的參與、技術職能部門

及單位的管理、組織及擔任主管的能力及才能、發表的著作及

文章、擔任的醫療範疇職務、教學或研究工作及提高專業資格的

其他資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

Avisos

(Ref. do Procedimento n.º 02/ESTO/CON/2016)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 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 
(Condições para a obtenção da graduação em consultor) e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o procedimento para a 
obtenção da graduação em consultor na área funcional hospi-
talar, área profissional de estomatologia:

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 estomatologia.

3. Forma de admissão

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

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

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

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

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加考試所需的工作評核/工作表現評核；

e）由所任職的僱主實體發出具有五年口腔科主治醫生的工

作經驗的工作證明文件，或投考人以名譽承諾作出的聲明證明。

3.2 如上述a）、b）及d）項所指文件已存於投考人個人檔案

內，可免除遞交，但須在報名表格上明確聲明。

4. 甄選方法

4.1 甄選以下列方法進行，成績以0分至10分表示，而每項甄

選方法之評分比例如下：

a）履歷評核：70%；

b）知識考試：30%。

4.2 知識考試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子

工具）參考或查閱任何法規、書籍或參考資料；

4.3 缺席或放棄任何一項考試者即被除名；

4.4 有關各項甄選方法的評核參數、加權值及評分準則將張

貼於衛生局行政大樓一樓人事處以供查閱。

5. 甄選方法的目的

5.1 履歷評核包括專業履歷的審查及討論，以分析投考人的

資歷，尤其是參照一般及特別的職業特徵要求分析投考人的專

業及學術方面的能力，以及分析其專業歷程、所取得的經驗及進

行了的培訓的重要性、所擔任的職務類別及取得的工作評核；

5.2 知識考試的目的是透過介紹及討論一份部門或單位的

臨床管理報告或一項研究工作的方式，評核投考人在相關職務

範疇解決問題、處事及應變的能力。

6. 最後評核

6.1 最後評核為所採用的各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，按0至10分的評分制，取得7分或以上的投考人視為合格；

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

e) Documento comprovativo dos 5 anos de experiência pro-
fissional de médico assistente de estomatologia, 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;

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;
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6.2 投考人的最後成績僅以“合格”或“不及格”表示。

7. 典試委員會的組成

本程序的典試委員會由下列成員組成：

主席：口腔科顧問醫生 吳曉林醫生    

正選委員：香港醫學專科學院代表 陳世烱醫生    

   香港醫學專科學院代表 黃耀佳醫生    

候補委員：香港醫學專科學院代表 周烱昌醫生    

   香港醫學專科學院代表 唐志傑醫生    

8. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

8.1 臨時名單、確定名單及成績名單將於若憲馬路衛生局行

政大樓一樓人事處張貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.

gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行

政區公報》公佈；

8.2 知識考試及履歷討論的地點、日期及時間將載於確定名

單的公告內；

8.3 最後評核名單經認可後，將於《澳門特別行政區公報》

刊登。

9. 適用法例

本程序由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第3/2015號行

政法規《取得顧問醫生級別的條件》，以及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一六年二月二十五日於衛生局

局長 李展潤

 （是項刊登費用為 $6,051.00）

（開考編號：01716/01-IC）

按照社會文化司司長於二零一六年二月十一日的批示，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，以及補充適用第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

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.ª Ng Hiu Lam, médica consultora de estomato-
logia.

Vogais efectivos: Dr. Sai Kwing Chan, representante da Aca-
demia de Medicina de Hong Kong; e

 Dr. Yiu Kai Wong, representante da Academia de Medicina 
de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr. Benjamin Kiang Cheong Chow, repre-
sentante da Academia de Medicina de Hong Kong; e

 Dr. Antonio Chi Kit Tong, representante da Academia de 
Medicina de Hong Kong.

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

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

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

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

9. Legislação aplicável

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

Serviços de Saúde, aos 25 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 6 051,00)

(Ref. do Concurso n.º 01716/01-IC)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Fevereiro de 
2016, se encontra aberto o concurso de prestação de provas 
para ingresso nos internatos complementares, conforme re-
gulado pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, com as 
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甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行入讀專科培訓的開

考。

1. 方式、期限及有效期

1.1 本普通開考是以考核方式進行以入讀專科培訓；

1.2 遞交投考申請表的期限為二十日，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；

1.3 本開考的有效期於所述職位被填補後終止。

2. 任用方式及原職程內固有的其他權利

以行政任用合同制度任用，或倘屬澳門衛生局編制的人員，

則以定期委任制度任用，在此情況下，得選擇原職級及職階的薪

俸，以及原職程內固有的其他權利。

3. 專科培訓的概念及目的

專科培訓在全科實習之後進行，係特定醫科範圍的專門培訓

期，包括理論及實踐方面的培訓，目的係使醫生有資格在該醫科

範圍內獨立及以專科技術從事醫務工作。

4. 開考名額共四十二名，按以下專科範圍分配：

4.1 普通外科：四個名額；

4.2 內科：兩個名額；

4.3 病理解剖科：兩個名額；

4.4 兒科：三個名額；

4.5 整形及重建外科：一個名額；

4.6 心臟科：一個名額；

4.7 放射科及影像學科：一個名額；

4.8 耳鼻喉科：一個名額；

4.9 神經外科：一個名額；

4.10 眼科：一個名額；

4.11 神經科：兩個名額；

4.12 肺科：兩個名額；

4.13 麻醉科：兩個名額；

4.14 精神科：一個名額；

4.15 婦產科：三個名額；

4.16 腎科：一個名額；

alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 72/2014, aplicando-se, subsidiariamente, o Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos): 

1. Tipo, prazo e validade

1.1 Trata-se de concurso comum, de prestação de provas, 
para ingresso nos internatos complementares;

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

1.3 O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos 
lugares postos a concurso.

2. Forma de provimento e demais direitos inerentes à carrei-
ra do lugar de origem

O provimento é em regime de contrato administrativo de 
provimento ou, tratando-se de pessoal do quadro dos Serviços 
de Saúde de Macau, em comissão de serviço, podendo, neste 
caso, optar pelo vencimento da categoria e escalão e demais 
direitos inerentes à carreira do lugar de origem. 

3. Noção e objectivos do internato complementar

O internato complementar realiza-se após o internato geral 
e constitui um período de formação especializada, teórica e 
prática, em área individualizada da medicina, que tem como 
objectivo habilitar o médico para o exercício autónomo e tec-
nicamente diferenciado da medicina nessa área.

4. Número de lugares a concurso é de quarenta e dois, distri-
buídos pelas seguintes áreas profissionais de especialização

4.1 Cirurgia geral: quatro lugares;

4.2 Medicina interna: dois lugares;

4.3 Anatomia patológica: dois lugares;

4.4 Pediatria: três lugares;

4.5 Cirurgia plástica e reconstrutiva: um lugar;

4.6 Cardiologia: um lugar;

4.7 Radiologia e imagiologia: um lugar;

4.8 Otorrinolaringologia: um lugar;

4.9 Neurocirurgia: um lugar;

4.10 Oftalmologia: um lugar;

4.11 Neurologia: dois lugares;

4.12 Pneumologia: dois lugares;

4.13 Anestesiologia: dois lugares;

4.14 Psiquiatria: um lugar;

4.15 Ginecologia e obstetrícia: três lugares;

4.16 Nefrologia: um lugar;
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4.17 矯形外科及創傷科：兩個名額；

4.18 全科：四個名額；

4.19 腫瘤科：兩個名額；

4.20 胃腸科：一個名額；

4.21 臨床病理科：兩個名額；

4.22 泌尿科：兩個名額；

4.23 法醫科：一個名額。

5. 專科培訓各專科範圍的界定及各項實習的時間的訂定

專科培訓各專科範圍及各項實習的時間，由根據經第72/2014

號行政長官批示修改的三月十五日第8/99/M號法令附件二訂定。

各項實習的總時間為6年，由基礎培訓及進階培訓組成。

6. 薪酬及其他工作條件及福利

6.1 專科培訓的實習醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫

生職程制度》附件表二所載的620點；

6.2 其他工作條件及福利按現行公職法律制度、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

所有符合下列條件的人士均可投考：

7.1 澳門特別行政區永久性居民；

7.2 具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）項至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件； 

7.3 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全科實習，或根據上述法令規定取

得全科實習之全部同等學歷認可。

8. 投考方式

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及本局網頁下載），並

附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週一至週四：上午九

時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上午九時

4.17 Ortopedia e traumatologia: dois lugares;

4.18 Clínica geral: quatro lugares;

4.19 Oncologia: dois lugares;

4.20 Gastrenterologia: um lugar;

4.21 Patologia Clínica: dois lugares;

4.22 Urologia: dois lugares;

4.23 Medicina Legal: um lugar.

5. Definição das áreas profissionais de especialização e da 
duração dos estágios dos internatos complementares

As áreas profissionais de especialização e a duração dos es-
tágios dos internatos complementares encontram-se definidas 
no Anexo II do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, com 
as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 72/2014. Cada estágio tem a duração global de seis 
anos e é composto por formação básica e formação comple-
mentar.

6. Vencimento e demais condições de trabalho e regalias

6.1 O interno do internato complementar vence pelo índice 
620 da tabela indiciária de vencimentos, constante do mapa 2 
do Anexo da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica);

6.2 As demais condições de trabalho e regalias obedecem 
aos critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função 
Pública em vigor, do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 
com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 72/2014, e da Lei n.º 10/2010 (Regime da carrei-
ra médica). 

7. Condições de candidatura

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

7.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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, em vigor; 

7.3 Tenham concluído, com aproveitamento, o internato 
geral, nos termos do 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, ou adquirido o reconhecimento de 
equivalência total ao internato geral, nos termos do citado di-
ploma.

8. Formalização de candidaturas

Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso» aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 250/2011 (adquirida na Imprensa Oficial ou descar-
regada na página electrónica daquela entidade pública ou dos 
Serviços de Saúde), a qual deve ser entregue, acompanhada 
dos documentos abaixo indicados, pessoalmente, até ao termo 
do prazo fixado e durante o horário de expediente (de segunda 
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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：

8.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）全科實習文憑或同等學歷證明文件（遞交時需出示正本

核對）；

c）經投考人簽署的履歷一式三份（必須詳列學歷、職業培訓

及工作經驗，以及附同相關證明文件，所遞交的履歷需經投考人

簽署，否則視為沒有遞交）。

8.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

a）本通告第8.1點a）項、b）項及c）項所指的文件；

b）任職部門所發出的個人資料紀錄。

與公職有聯繫的投考人，如上述第8.1點a）及b）項所指文件

以及個人資料紀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。

9. 考試範圍

考試範圍包括內科、外科、婦產科、兒科及全科的醫學知識。

10. 甄選方法

10.1 甄選以下列的甄選方法進行：

a）第一項甄選方法：知識筆試，淘汰制。

以閉卷形式的筆試進行，為時兩小時三十分。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。

b）第二項甄選方法：履歷的審閱及討論：

典試委員會將根據投考人的下列資歷進行評審：

1）臨床醫學工作有關的年資；

2）全科實習的總評分；

3）持續醫學進修；

a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 
e as 17,45 horas, à sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e 
entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Secção de Expediente Ge-
ral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário:

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

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

b) Diploma de internato geral ou documento comprovativo 
de equivalência (é necessário a apresentação do original para 
autenticação);

c) Três exemplares do «Curriculum Vitae» assinados pelo 
candidato (é necessário que nos exemplares constem, detalha-
damente, as habilitações académicas, formação profissional 
e experiência profissional, e que sejam devidamente acompa-
nhados dos respectivos documentos comprovativos do men-
cionado, os «Curricula Vitae» devem necessariamente ser as-
sinados pelo próprio candidato, sob pena de se considerarem 
como falta de entrega dos mesmos).

8.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

a) Os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do pará-
grafo 8.1 do presente aviso;

b) Registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) do parágrafo 8.1, bem como do registo biográfico, caso os 
mesmos se encontrem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo, neste caso, ser declarado expressamente 
tal facto na ficha de inscrição em concurso.

9. Programa das provas

O programa abrangerá os conhecimentos médicos sobre 
medicina interna, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, 
bem como clínica geral.

10. Métodos de selecção

10.1 A selecção é efectuada com base nos seguintes métodos 
de selecção:

a) 1.º método de selecção — Prova escrita de conhecimen-
tos, com carácter eliminatório. Revestirá a forma de prova 
escrita e terá a duração de 2 horas e 30 minutos. Durante 
a prova escrita de conhecimentos, é proibida a consulta de 
quaisquer legislações, livros ou informações de referência, 
sob qualquer forma, designadamente, através da utilização de 
meios electrónicos.

b) 2.º método de selecção — Apreciação e discussão do 
«Curriculum Vitae». O júri avaliará as seguintes qualificações 
do candidato:

1) Anos de experiência clínica;

2) Classificação final do internato geral; 

3) Formação contínua na área de medicina;
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4）畢業後醫學學位及文憑；及

5）已發表的醫學論文。

10.2 上述的甄選方法中，除使用中文或葡文外，投考人亦得

選擇使用英文。

10.3 缺席或放棄任何一項考試者即被除名。

11. 評分制度

11.1 在各項甄選方法中取得的成績均以0分至20分表示；

11.2 在知識筆試或總評分中的得分低於9.5分的投考人，均

被淘汰。

12. 總評分

總評分係在下列評核中得分的加權算術平均數：

12.1 知識筆試：加權系數為5；

12.2 履歷的審閱及討論：加權系數為2。

13. 優先條件

開考根據每一及格投考人對擬修讀的專科作出的選擇，並按

考試最後評分的高低次序填補開考的名額。如出現得分相同的

情況，則順序考慮下列條件：

13.1 全科實習總評分較高的投考人優先；

13.2 同時對中文及葡文的書寫及口語掌握較好的投考人優

先。

14. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

14.1 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ht t p://w w w.

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 知識筆試的地點、日期及時間將載於確定名單的公告

內；

14.3 總評分名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。

15. 典試委員會的組成

本開考的典試委員會由下列成員組成：

主席：內科顧問醫生 林韻玲醫生

4) Pós-graduação em medicina e diploma; e

5) Teses publicadas na área de medicina.

10.2 Nos métodos de selecção acima referidos, além da lín-
gua chinesa ou portuguesa, pode ser utilizada a língua inglesa, 
por opção do candidato.

10.3 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é 
automaticamente excluído.

11. Sistema de classificação

11.1 Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-
lecção acima referidos é expressa sob a forma de classificação, 
na escala de 0 a 20 valores;

11.2 São excluídos os candidatos que na prova escrita de co-
nhecimentos ou na classificação final obtenham classificação 
inferior a 9,5 valores.

12. Classificação final

A classificação final é a média aritmética ponderada das 
classificações obtidas na:

12.1 Prova escrita de conhecimentos, com ponderação 5;

12.2 Apreciação e discussão do «Curriculum Vitae», com 
ponderação 2.

13. Condições de preferência

O preenchimento das vagas postas a concurso faz-se me-
diante a escolha da especialidade que cada candidato aprova-
do pretende frequentar, por ordem decrescente das classifica-
ções finais do concurso. Em caso de igualdade de classificativa 
têm preferência, sucessivamente:

13.1 Os candidatos que tenham melhor classificação final no 
internato geral;

13.2 Os candidatos que tenham melhor domínio simultâneo, 
escrito e falado, das línguas chinesa e portuguesa.

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

14.1 As listas provisórias, definitivas e classificativas serão 
afixadas na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício 
da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada do Vis-
conde de S. Januário, bem como estarão disponíveis no sítio 
electrónico dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo. A 
localização da afixação e consulta destas listas, também, será 
publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau;

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

14.3 A lista de classificação final, depois de homologada, 
tornar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

15. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Lam Wan Leng, médica consultora de me-
dicina interna.
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正選委員：內科顧問醫生 李楚峰醫生

     全科主治醫生 林果醫生

候補委員：普通外科顧問醫生 伍維侖醫生

     急症醫學主治醫生 李彩珠醫生

二零一六年二月二十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $9,480.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

為填補教育暨青年局散位合同（行政任用合同）人員以下空

缺，經於二零一五年十月二十八日第四十三期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考的通告，現

根據第23/2011號行政法規第二十七條第二款的規定，專業面試

的相關資料已張貼在約翰四世大馬路7-9號一樓（或可瀏覽本局

網頁：http://www.dsej.gov.mo）以供查閱：

第一職階技術工人（水喉工）一缺。

二零一六年二月十七日於教育暨青年局

局長 梁勵

                     （是項刊登費用為 $950.00）

教育暨青年局為填補以下空缺，經於二零一六年二月十一日

第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行

限制性的晉級普通開考的公告，現根據第23/2011號行政法規第

十八條第三款的規定，臨時名單張貼在約翰四世大馬路7-9號一

樓以供查閱：

行政任用合同高級技術員職程第一職階顧問高級技術員二

缺；

行政任用合同技術員職程第一職階一等技術員三缺；

Vogais efectivos: Dr. Lei Cho Fong, médico consultor de 
medicina interna;

Dr.ª Lam Kuo, médica assistente de clínica geral.

Vogais suplentes: Dr.ª Ng Wai Lon, médica consultora de 
cirurgia geral;

Dr.ª Lei Choi Chu, médica assistente de medicina de urgência.

Serviços de Saúde, aos 25 de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 9 480,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncios

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser consulta-
da, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e também no 
website desta Direcção de Serviços: http://www.dsej.gov.mo), as 
informações referentes à realização da entrevista profissional 
dos candidatos admitidos aos concursos comuns, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento do 
seguinte lugar, como pessoal contratado por assalariamento 
(contrato administrativo de provimento), da Direcção dos Ser-
viços de Educação e Juventude, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
n.º 43, II Série, de 28 de Outubro de 2015, nos termos do artigo 
27.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

Um lugar de operário qualificado, 1.º escalão, área de canali-
zador.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 17 de 
Fevereiro de 2016.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser con-
sultadas, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, as listas 
provisórias dos candidatos admitidos aos concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados, para o preenchimento 
dos seguintes lugares da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 
de Fevereiro de 2016, nos termos do artigo 18.º, n.º 3, do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011:

Dois lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior contratados por contrato administra-
tivo de provimento;

Três lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico contratados por contrato administrativo de provi-
mento; 
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編制內行政技術助理員職程第一職階首席特級行政技術助

理員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單即

視作確定名單。

二零一六年二月二十四日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $1,155.00）

根據第14/2009號法律、第23/2011號行政法規及第231/2011

號行政長官批示的規定，現以審查文件方式，為教育暨青年局公

務人員進行限制性的晉級普通開考：

行政任用合同技術員職程第一職階一等技術員一缺，有關開

考專為教育暨青年局行政任用合同技術員職程二等技術員而舉

行。

上述開考通告已張貼在約翰四世大馬路7-9號一樓，以及在

本局和行政公職局網頁內公佈。

投考報名表應自緊接本公告在《澳門特別行政區公報》公佈

之日的第一個工作日起計十日內遞交。

二零一六年二月二十四日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $1,057.00）

文 化 局

名 單

文化局為填補行政任用合同高級技術員職程第一職階顧問

高級技術員一缺，經於二零一五年十二月十六日第五十期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下﹕

合格應考人： 分

鄧曉炯 ............................................................................. 81.94

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

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 24 de             
Fevereiro de 2016. 

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009, no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
e no Despacho do Chefe do Executivo n.º 231/2011:

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico contratado por contrato administrativo de provimento. 
O respectivo concurso destina-se aos técnicos de 2.ª classe, da 
carreira de técnico contratado por contrato administrativo de 
provimento da DSEJ. 

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado na 
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, e ainda publicado no 
sítio da internet da DSEJ e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração 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.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 24 de 
Fevereiro de 2016.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

INSTITUTO CULTURAL

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior do pessoal contratado por contrato administrativo de 
provimento do Instituto Cultural, aberto por anúncio do aviso 
de abertura do concurso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 16 
de Dezembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Tang Hio Kueng ................................................................. 81,94
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按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

 （經社會文化司司長二零一六年二月十九日的批示認可）

二零一六年一月二十七日於文化局

典試委員會：             

主席：文化局首席顧問高級技術員　崔貞貞

正選委員：文化局人力資源及行政處處長　鄭麗雅

  司法警察局顧問高級技術員　葉健貞

文化局為填補行政任用合同技術輔導員職程第一職階一等

技術輔導員兩缺，經於二零一五年十二月十六日第五十期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 梁綺君 ....................................................................... 82.33

2.º 劉健雁 ....................................................................... 80.44

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

 （經社會文化司司長二零一六年二月十九日的批示認可）

二零一六年一月二十七日於文化局

典試委員會：             

主席：文化局科長　施安琪

正選委員：文化局首席特級技術輔導員（職務主管） 余麗萍

  懲教管理局首席技術員　張翠儀

  （是項刊登費用為 $2,526.00）

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

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Fevereiro de 2016).

Instituto Cultural, aos 27 de Janeiro de 2016.

O  Júri:

Presidente: Choi Cheng Cheng, técnica superior assessora 
principal do IC. 

Vogais efectivos: Cheang Lai Nga, chefe da Divisão de Re-
cursos Humanos e Administrativa do IC; e 

Ip Kin Cheng, técnica superior assessora da PJ.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de dois luga-
res de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico do pessoal contratado por contrato adminis-
trativo de provimento do Instituto Cultural, aberto por anún-
cio do aviso de abertura do concurso 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 Leung Yi Kwan ..............................................................82,33

2.º Lao Kin Ngan ................................................................80,44

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Fevereiro de 2016).

Instituto Cultural, aos 27 de Janeiro de 2016.

O  Júri:

Presidente: Ângela dos Santos Afonso da Silva, chefe de sec-
ção do IC.

Vogais efectivas: U Lai Peng, adjunta-técnica especialista 
principal (chefia funcional) do IC; e

Cheong Choi I, técnica principal da DSC.

(Custo desta publicação $  2 526,00)

Anúncios

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 
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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

八缺：視訊製作範疇兩缺、法律範疇三缺及行政範疇三缺。

二零一六年二月二十五日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $989.00）

按照社會文化司司長二零一六年二月十七日的批示，茲通

知，根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件及有限制方式為文化局工作人員進行普通晉級開考，以填

補本局以下空缺：

行政任用合同人員

第一職階一等高級技術員一缺；

第一職階特級技術輔導員一缺；

第一職階一等技術輔導員三缺；

第一職階特級行政技術助理員一缺；

第一職階一等攝影師及視聽器材操作員一缺。

上述開考通告已張貼於澳門塔石廣場文化局大樓文化局總

部內，並於文化局網頁及行政公職局網頁內公佈。報考申請應自

緊接本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作日

起計十天內遞交。

二零一六年二月二十五日於文化局 

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $1,429.00）

dos serviços públicos), se encontram afixadas, para efeitos de 
consulta, na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap 
Seac, 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:

Oito lugares de técnico de 2.a classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, em regime de contrato administrativo de provimen-
to: área de produção de vídeo (2 lugares), área jurídica (3 luga-
res) e área de administração (3 lugares).

Instituto Cultural, aos 25 de Fevereiro de 2016.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de 
Fevereiro de 2016, se encontram abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores do 
Instituto Cultural, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento dos seguintes 
lugares deste Instituto:

Para o pessoal em regime de contrato administrativo de pro-
vimento

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

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

Três lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão;

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

Um lugar de fotógrafo e operador de meios audiovisuais de 1.ª 
classe, 1.º escalão.

Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-
-se afixados na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do 
Tap Seac, Edifício do Instituto Cultural, Macau, e publicados 
na internet do Instituto Cultural e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública. O prazo para a apresen-
tação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Cultural, aos 25 de Fevereiro de 2016.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para acesso a dois lugares 
de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico, providos 
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:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Iok Lin ..................................................................83,94

2.º Cheung King Chi ...........................................................83,44

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Fevereiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 3 de Fevereiro de 
2016.

O Júri:

Presidente, substituta: Chu Lai Kun, técnica superior principal.

Vogal efectivo: Chong Ka Leong, técnico superior principal 
da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro.

Vogal suplente: Cheong Soc Fong, técnica superior assessora.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
técnico superior principal, 1.º escalão, área de serviço social, da 
carreira de técnico superior, do pessoal contratado por contrato 
administrativo de provimento do Instituto de Acção Social, 
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

U Ka Wai ..............................................................................82,56

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

旅 遊 局

名 單

為旅遊局以行政任用合同任用的技術員職程第一職階特級

技術員兩缺，經於二零一五年十二月九日第四十九期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以文件審查及有限制的方式進行普通

晉級開考公告。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 陳玉蓮 ........................................................................ 83.94

2.º 張敬慈 ........................................................................ 83.44

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。

（經二零一六年二月十七日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年二月三日於旅遊局

典試委員會： 

代主席：首席高級技術員 朱麗娟

正選委員：首席高級技術員（地圖繪製暨地籍局） 鍾嘉良

候補委員：顧問高級技術員 張淑芳

（是項刊登費用為 $1,361.00）

社 會 工 作 局

名 單

社會工作局為填補行政任用合同高級技術員職程社會工作

範疇第一職階首席高級技術員一缺，經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和

限制性的方式進行普通晉級開考的公告。現公佈應考人最後成

績如下：

合格應考人： 分

余家偉 ............................................................................. 82.56

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起十

個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
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（經社會文化司司長於二零一六年二月十八日的批示認可）

二零一六年一月十九日於社會工作局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 嚴美娟

正選委員：顧問高級技術員 謝佩珊

  顧問高級技術員　郭卓文（行政公職局指定）

（是項刊登費用為 $1,361.00）

（開考編號：ING-201501）

社會工作局為填補行政任用合同技術員職程財務及會計範

疇第一職階二等技術員兩缺，經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 葉詠欣 .................................................................. 63.91 

 2.º 謝華采 .................................................................. 62.63 

 3.º 許子豪 .................................................................. 60.82 

 4.º 徐永健 .................................................................. 60.18 

 5.º 蘇惠芳 ...................................................................59.54 

 6.º 吳鳳琼 ...................................................................59.44

 7.º 沈國斌 .................................................................. 58.30 

 8.º 區慧雯 ...................................................................57.76 

 9.º 甘潤科 .................................................................. 56.88 

10.º 趙淑玲 .................................................................. 56.82 

11.º 林麗玉 ...................................................................55.55 

12.º 劉嘉權 ...................................................................55.31 

13.º 李彬浩 ...................................................................55.03 

14.º 郭淑惠 .................................................................. 54.82 

15.º 李榮軍 .................................................................. 54.43 

16.º 陳加豪 ...................................................................53.97 

17.º 李嘉燕 ...................................................................53.40 

18.º 嚴依文 .................................................................. 52.84 

19.º 甘榮開 .................................................................. 52.14 

20.º 梁泳怡 ...................................................................51.61 

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 18 de Fevereiro de 2016).

Instituto de Acção Social, aos 19 de Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Maria José Abrantes Im, técnica superior assessora.

Vogais efectivos: Tse Pui San, técnica superior assessora; e

Kuok Cheok Man José, técnico superior assessor (pelos 
SAFP).

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

(Recrutamento n.º: ING-201501)

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
financeira e de contabilidade, da carreira de técnico em regime 
do contrato administrativo de provimento do Instituto de Ac-
ção Social, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 
18 de Março de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem   Nome
Classificação

 final

 1.º Ip, Weng Ian .....................................................63,91 

 2.º Che, Wa Choi ...................................................62,63 

 3.º Hoi, Chi Hou ....................................................60,82 

 4.º Chui, Weng Kin ...............................................60,18 

 5.º Sou, Wai Fong ..................................................59,54 

 6.º Ng, Fong Keng .................................................59,44

 7.º Shen, Guobin ...................................................58,30 

 8.º Ao, Wai Man .................................................... 57,76 

 9.º Kam, Ion Fo .....................................................56,88 

10.º Chio, Sok Leng ................................................56,82 

11.º Lam, Lai Iok ....................................................55,55 

12.º Lao, Ka Kun .....................................................55,31 

13.º Lei, Pan Hou ....................................................55,03 

14.º Kuok, Sok Wai .................................................54,82 

15.º Lei, Weng Kuan ...............................................54,43 

16.º Chan, Ka Hou ..................................................53,97 

17.º Lei, Ka In .........................................................53,40 

18.º Im, I Man ..........................................................52,84 

19.º Kam, Weng Hoi ...............................................52,14 

20.º Leong, Weng I .................................................. 51,61 
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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：165名；

——因缺席面試被除名之投考人：3名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於五十分被淘汰之投考人：228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。

（經二零一六年二月二十三日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年一月二十日於社會工作局

典試委員會：

主席：廳長 張惠芬

正選委員：處長　李玉玲

     處長　張景輝

（是項刊登費用為 $2,936.00）

公 告

澳大校園區托兒所裝修承攬工程

公開招標

1. 招標實體：社會工作局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：澳門大學教職員宿舍南二十一座至南二十三座

地面層。

4. 承攬工程目的：在施工地點進行裝修工程。

5. 最長施工期：150天。

6. 標書的有效期：標書的有效期為90天，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

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: 
165 candidatos;

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

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

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova de conhecimentos: 228 candidatos.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», os candidatos po-
dem 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 23 de Fevereiro de 2016).

Instituto de Acção Social, aos 20 de Janeiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Cheong Wai Fan, chefe de departamento.

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

Cheong Keng Fai, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 2 936,00)

Anúncio

Concurso público para a empreitada da obra de remodelação da

Creche Campus da Universidade de Macau

1. Entidade que põe a obra a concurso: Instituto de Acção 
Social (IAS).

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Staff Quarters S21 to S23, 
University of Macau, Ground Floor, Macau. 

4. Objecto da empreitada: obra de remodelação no local de 
execução da obra.

5. Prazo máximo de execução: 150 dias.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de 90 dias, a contar da data do acto público do 
concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do 
concurso.
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7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：澳門幣叁拾陸萬元正（$360,000.00），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供（以社會工作局會計

及出納組發出之憑單為準）。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部份支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門西墳馬路6號社會工作局總部，行政及人力資源處。

截止日期及時間：二零一六年三月二十九日（星期二）中午

十二時正。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門區華利街10-24號新寶大廈二樓。

社會工作局會議室。

日期及時間：二零一六年三月三十日（星期三）上午九時三十

分。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，

及對所提交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其

代表應出席開標。

14. 倘因颱風或不可抗力之原因引致澳門特別行政區的公共

部門停止辦公，則原定的交標截止日期、公開開標日期及時間將

相應地順延至緊接的第一個工作日。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、日期和時間、以及價格：

地點：澳門西墳馬路6號社會工作局總部，行政及人力資源處。

日期：自本公告公佈日起至公開招標截標日期及時間止。

時間：辦公時間內。

於社會工作局行政及人力資源處可取得公開招標案卷副

本，每份費用為澳門幣叁仟伍佰元正（$3,500.00）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——合理造價：60%； 

7. Tipo de empreitada: por série de preços.

8. Caução provisória: $ 360 000,00 (trezentos e sessenta mil 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais (é con-
siderada prestada a caução provisória aquando da emissão da 
prova pela Equipa de Contabilidade e Tesouraria do IAS).

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidas como concor-
rentes as entidades inscritas na DSSOPT para execução de 
obras, bem como as que à data do concurso tenham requerido 
a sua inscrição, neste último caso a admissão é condicionada 
ao deferimento do pedido de inscrição.

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

Local: Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do 
IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau.

Dia e hora limite: 29 de Março de 2016, terça-feira, até às 
12,00 horas.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Instituto de Acção Social, sito na Rua de Jorge Álva-
res, n.os 10-24, Edf. San Pou, 2.º andar, sala de reunião, Macau.

Data e hora: 30 de Março de 2016, quarta-feira, pelas 9,30 ho-
ras.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 
Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

14. No caso de não funcionamento dos Serviços Públicos da 
Região Administrativa Especial de Macau, por motivos de tu-
fão ou de força maior, o fim do prazo para a entrega de propos-
tas, assim como a hora e data para o acto público do concurso, 
são adiados para o primeiro dia útil imediatamente a seguir.

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

Local: Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do 
IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau.

Data: desde a data de publicação do presente anúncio até à 
data e hora limite para a entrega das propostas.

Hora: durante o horário de expediente.

Pode ser adquirida a cópia do processo na Divisão Admi-
nistrativa e de Recursos Humanos deste Instituto, pelo preço 
de $ 3 500,00 (três mil e quinhentas patacas) por cada exemplar.

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

— Preço razoável: 60%; 
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——合理工期：15%； 

——施工計劃：10%；

a）與工期之統一性；

b）相互之間的連貫性及關鍵要徑； 

——同類型之施工經驗及質量：10%；

——如最近五年內，競投公司或競投者本人沒有被法院或行

政機關裁定曾聘用非法勞工、過職或過界勞工的記錄：5%。

17. 附加的說明文件：由二零一六年三月十四日至截標日止，

投標者應前往澳門西墳馬路6號社會工作局總部，行政及人力資

源處，了解是否有附加之說明文件。

二零一六年二月二十五日於社會工作局

局長 黃艷梅

（是項刊登費用為 $4,009.00）

通 告

按照社會文化司司長於二零一五年十二月十一日的批示，以

及根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，社會工作

局通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制度

填補技術員職程社會工作範疇第一職階二等技術員五缺（開考

編號：ING-201601）。

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

二十日內遞交。

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；

— Prazo de execução razoável: 15%;

— Plano de trabalhos: 10%:

a) Coerência com o prazo;

b) Encadeamento e caminho crítico. 

— Experiência e qualidade em obras semelhantes: 10%;

— Registo comprovativo de que os sócios da sociedade con-
corrente ou o próprio concorrente não tenham sido sentencia-
dos pelo tribunal ou órgão administrativo, de terem empregado 
trabalhadores ilegais, contratado trabalhadores para o exercí-
cio de funções fora da empreitada ou não autorizados nos últi-
mos cinco anos: 5%.

17. Documentos adicionais de esclarecimento: os concor-
rentes deverão comparecer na Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos do IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, 
Macau, a partir de 14 de Março de 2016 até à data limite para a 
entrega das propostas, para tomar conhecimento de eventuais 
esclarecimentos adicionais. 

Instituto de Acção Social, aos 25 de Fevereiro de 2016.

A Presidente do Instituto, Vong Yim Mui.

(Custo desta publicação $ 4 009,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Dezembro 
de 2015, e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime 
das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos» e no 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, Se-
lecção, 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 preenchimen-
to de cinco lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
serviço social, da carreira de técnico em regime de contrato 
administrativo de provimento, do Instituto de Acção Social 
(n.º do concurso: ING-201601):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso comum, de ingresso externo, com 
prestação de provas, com vinte dias de prazo para a apresenta-
ção de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

O concurso comum é válido até um ano, a contar da data da 
publicação da lista classificativa.

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;
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b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件； 

c）具備社會工作範疇的高等課程學歷。

3. 報名方式、地點及報名時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填妥經第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

行政及人力資源處報名（報名表應填寫“職務範疇：社會工作”及

“開考編號：ING-201601”）。

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）培訓證書副本（若有）（須出示正本作鑑證之用）；

d）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時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、與公職之聯繫性質、在現職級及公職之年資，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e）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

課程大綱或其他文件。

4. 職務內容的一般特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定

計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的

職務。

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) Estejam habilitados com curso superior em serviço social.

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 preenchi-
mento da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (a qual pode 
ser adquirida na Imprensa Oficial ou descarregada na página 
electrónica desta entidade), a ser entregue, pessoalmente, até 
ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de expe-
diente, 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: Serviço Social» e 
«n.º do concurso: ING-201601» 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) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é obrigatória a apresen-
tação dos originais para autenticação);

c) Cópia dos certificados de formação (se os houver, é obri-
gatória a apresentação dos originais para autenticação);

d) Nota curricular assinada pelo próprio candidato (escrita 
em chinês e português);

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, donde constem, designadamente, os cargos an-
teriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a na-
tureza do vínculo à função pública, a antiguidade na categoria 
e na função pública e as avaliações do 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 e), se os mesmos se encontrarem arquivados nos respecti-
vos processos individuais, devendo, neste caso, ser declarado 
expressamente tal facto na ficha de inscrição.

Para analisar se os documentos comprovativos das habilita-
ções académicas a apresentar pelos candidatos estão conforme 
as requeridas neste concurso, pode, quando necessário, este 
Instituto exigir aos candidatos a apresentação do programa dos 
cursos pertinentes, ou demais documentos.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

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

在社會工作範疇，研究、改編或採用技術方法和程序制定研

究工作、構思及發展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質

的工作小組會議，並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範

疇的管理作出較高的決定。

6. 薪俸

第一職階二等技術員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二技術員職程所載的350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：40%；及

c）履歷分析：10%。

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之一般知識或專

門知識之水平。

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。

5. Conteúdo funcional

O técnico da área de serviço social estuda, adapta ou aplica 
métodos e processos técnico-científicos, elaborando estudos, 
concebendo e desenvolvendo projectos, emitindo pareceres e 
participando em reuniões e grupos de trabalho de carácter de-
partamental e interdepartamental, tendo em vista preparar a 
tomada de decisão superior sobre medidas de política e gestão 
nas áreas da sua especialidade.

6. Vencimento

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária da carreira de técnico constante do mapa 2 do 
anexo I da Lei n.º 14/2009 e possui os direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

O recrutamento é em regime de contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental de seis 
meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

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: 40%; e

c) Análise curricular: 10%.

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 considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação 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 métodos de selecção utilizados, sendo con-
siderados 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

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou profissionais dos candidatos que são indis-
pensáveis para as funções a desempenhar.

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

A análise curricular visa avaliar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando as 
habilitações académicas e profissionais, a avaliação do desem-
penho, a qualificação e experiência profissional, os trabalhos 
realizados e a formação profissional complementar.
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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》；

c）與社會工作局相關之法規：

——十一月十七日第52/86/M號法令第一條至第三條和第

28/2015號行政法規《社會工作局的組織及運作》；

——第33/2003號行政法規《社會工作委員會的組成、架構

及運作方式》； 

——九月二十七日第90/88/M號法令——設立管制專為兒

童、青年、老年人、傷殘人士或一般市民發展社會輔助活動之社

會設備的一般條件；

——經第373/2015號行政長官批示修改第6/2007號行政法

規《向處於經濟貧乏狀況的個人及家團發放援助金制度》；

——五月二十九日第22/95/M號法令——社會工作司對從事

社會援助活動之私人實體的援助形式；

——第54/GM/97號批示——更新及明確給予私人及私人機

構財政資助應遵守之一般規則；

——八月一日第6/94/M號法律《家庭政策綱要法》；

d）社會工作學的知識：

——社會工作方法：個人、小組工作、社區工作；

——社會工作管理：服務方案、機構管理、績效評估；

——社會政策：社會問題、政策分析、政策執行；

——社會工作實務：社區、家庭及長者服務。

在知識考試（筆試）時，投考人可參閱上述a）至c）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。

10. Programa da prova

O programa abrangerá as seguintes matérias:

a) «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
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 a nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro;

c) Legislação relativa ao Instituto de Acção Social:

— Artigos 1.º—3.º do Decreto-Lei n.º 52/86/M, de 17 de No-
vembro, e Regulamento Administrativo n.º 28/2015 — «Orga-
nização e funcionamento do Instituto de Acção Social»;

— Regulamento Administrativo n.º 33/2003 — «Composi-
ção, Estrutura e Modo de Funcionamento do Conselho de Ac-
ção Social»;

— Decreto-Lei n.º 90/88/M, de 27 de Setembro, que estabe-
lece as condições gerais a que ficam sujeitos os equipamentos 
sociais que visam o desenvolvimento de actividades de apoio 
social, destinadas a crianças e jovens, a idosos, a deficientes ou 
à população em geral;

— Regulamento Administrativo n.º 6/2007 «Regime do sub-
sídio a atribuir a indivíduos e a agregados familiares em situa-
ção de carência económica», alterado pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 373/2015;

— Decreto-Lei n.º 22/95/M, de 29 de Maio, que define as 
formas de apoio a conceder pelo Instituto de Acção Social de 
Macau às entidades privadas que exercem actividades de apoio 
social;

— Despacho n.º 54/GM/97 — «Actualiza e clarifica as regras 
gerais a que deve obedecer a atribuição de apoios financeiros a 
particulares e a instituições particulares»;

— Lei n.º 6/94/M, de 1 de Agosto — «Lei de bases da política 
familiar»;

d) Conhecimentos profissionais relacionados com Serviço 
Social:

— Métodos de Serviço Social: trabalhos individuais, traba-
lhos em grupo, trabalhos comunitários;

— Gestão de Serviço Social: programação de serviço, gestão 
de instituições, avaliação de desempenho;

— Política Social: problemas na sociedade, análise política e 
execução das políticas;

— Práticas de Serviço Social: serviços relacionados com a 
comunidade, famílias e idosos.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta 
na prova de conhecimentos (escrita) os diplomas legais acima 
mencionados, alíneas a) a c). Contudo, não será permitida a 
utilização de aparelhos electrónicos, outros livros e materiais 
de referência.

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.
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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：副局長 區志強

正選委員：廳長 吳慶文

  處長 羅淑霞

候補委員：顧問高級技術員 龍偉雄

  顧問高級技術員 陳維奇

二零一六年二月十八日於社會工作局

局長 黃艷梅

（是項刊登費用為 $9,082.00）

體 育 局

公 告

公開招標

“第六十三屆澳門格蘭披治大賽車的臨時車房（集車區）及地下

停車場之保安看守服務”

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二十三日的批示，體育局現為二

零一六年十月十日至十一月三十日期間的第六十三屆澳門格蘭披

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, sita na Estrada do 
Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizadas na página electró-
nica do IAS (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 Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 que regula o processo de «Recrutamento, Selecção 
e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos Ser-
viços 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 Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

14. Composição do Júri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Au Chi Keung, vice-presidente.

Vogais efectivos: Ng Heng Man, chefe de departamento; e

Lo Sok Ha, chefe de divisão.

Vogais suplentes: Long Wai Hung, técnico superior assessor; e

Jose Chan, técnico superior assessor.

Instituto de Acção Social, aos 18 de Fevereiro de 2016.

A Presidente do Instituto, Vong Yim Mui

(Custo desta publicação $ 9 082,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Concurso Público

«Serviços de segurança e de vigilância das garagens  
provisórias (paddock) e do auto-silo do 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 23 de 
Fevereiro de 2016, o Instituto do Desporto vem proceder, em 
representação do adjudicante, à abertura do concurso públi-
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治大賽車臨時車房（集車區）及地下停車場之保安看守服務，代

表判給人進行公開招標程序。

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。

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三月八日（星期二）上午十時正在

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二十三日（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$29,000.00（澳門幣貳萬玖仟元正）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二十四日（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體育局停

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。

二零一六年二月二十六日於體育局

局長 潘永權

 （是項刊登費用為 $2,825.00）

co para os serviços de segurança e de vigilância das garagens 
provisórias (paddock) e do auto-silo do 63.º Grande Prémio de 
Macau durante o período de 10 de Outubro a 30 de Novembro 
de 2016.

A partir da data da publicação do presente anúncio, os in-
teressados podem dirigir-se ao balcão de atendimento na sede 
do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Ro-
drigues, 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.

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 8 de Março de 2016, terça-feira, pelas 10,00 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 adia-
da para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00 
horas do dia 23 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 $ 29 000,00 (vinte e nove mil) patacas. Caso o con-
corrente opte pela garantia bancária, esta deve ser emitida por 
um estabelecimento bancário legalmente autorizado a exercer 
actividade na Região Administrativa Especial de Macau e à 
ordem do Fundo do Desporto ou deve ser efectuado um depó-
sito em numerário ou em cheque (emitido a favor do Fundo do 
Desporto) na mesma quantia, a entregar na Divisão Financeira 
e Patrimonial, sita na sede do Instituto do Desporto.

O acto público de abertura das propostas do concurso terá 
lugar no dia 24 de Março de 2016, quinta-feira, pelas 9,30 ho-
ras, no auditório da sede do Instituto do Desporto, sito na Ave-
nida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau. Em caso 
de encerramento do Instituto do Desporto por motivos de tu-
fão 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 do acto público 
de abertura das propostas acima mencionados serão adiados 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

As propostas são válidas durante 90 dias a contar da data da 
sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 26 de Fevereiro de 2016.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 2 825,00)
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高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

公 告

為填補高等教育輔助辦公室行政任用合同任用的高級技術

員職程第一職階一等高級技術員壹缺，經於二零一六年二月十一

日第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限

制方式進行普通晉級開考的公告，現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定

公佈，投考人臨時名單張貼在羅理基博士大馬路614A-640號龍

成大廈7樓高等教育輔助辦公室內，並上載到本辦網頁（http://

www.gaes.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單即

視作確定名單。

二零一六年二月二十二日於高等教育輔助辦公室

代主任 何絲雅

（是項刊登費用為 $1,155.00）

澳 門 大 學

通 告

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年一月二十日第三次

會議之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，及經第14/2006號行政

命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規定，

決議修改刊登於二零一四年十一月二十六日第四十八期第二組

《澳門特別行政區公報》之澳門大學通告內的澳門大學社會科

學學院哲學博士（歷史學）課程的學術與教學編排及學習計劃。

另外，根據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》之澳門大學通告，該課程的修讀期限應從三

年改為五年。

經修改後的學術與教學編排、課程修讀期限及學習計劃載

於本決議的附件一及附件二，並為本決議的組成部分。

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», se encontra afixada no Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.os 614A-640, Edifício Long Cheng, 7.º andar, e dispo-
nibilizada no website deste Gabinete (http://www.gaes.gov.mo), 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, provido em regime de contrato administrativo de 
provimento do GAES, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II 
Série, de 11 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.

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 22 de Fevereiro 
de 2016.

A Coordenadora do Gabinete, substituta, Sílvia Ribeiro 
Osório Ho.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Aviso

Publica-se a seguinte deliberação do Senado da Universidade 
de Macau, tomada na sua 3.ª sessão realizada no dia 20 de Janeiro 
de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5), do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o 
Senado da Universidade de Macau deliberou alterar a organi-
zação científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de 
doutoramento em História, da Faculdade de Ciências Sociais 
da Universidade de Macau, publicados no aviso da Universidade 
de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 48, II Série, de 26 de Novembro de 2014. Por outro 
lado, há que proceder à alteração da respectiva duração de três 
para cinco anos, nos termos do aviso da Universidade de Macau, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 49, II Série, de 9 de Dezembro de 2015. 

A organização científico-pedagógica, a duração do curso e 
o plano de estudos alterados constam dos anexos I e II à presente 
deliberação e dela fazem parte integrante.
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二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2015/2016學年及以後入學的學生。

二零一六年二月二十四日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（歷史學）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（歷史學）

二、主修專業：歷史學

三、課程正常修讀期限：五學年

四、畢業要求：

（一）學生須修讀六門科目（共十學分），包括四門全校統一

科目（共四學分）以及兩門主要科目（其中一門為必修科目，另一

門為選修科目，共六學分）。

（二）撰寫一篇博士論文並通過論文答辯。

五、授課語言：英文

附件二

哲學博士（歷史學）課程

學習計劃

科目 種類 每週課時 學分

全校統一科目

研究倫理 必修 4 1

研究寫作 " 4 1

大學教學（I） " 4 1

大學教學（II） " 4 1

主要科目

高級史學閱讀班 必修 3 3

歷史專題研讀* 選修 3 3

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2015/2016 
ou nos anos lectivos posteriores.

Universidade de Macau, aos 24 de Fevereiro de 2016.

O Reitor, Zhao Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de Doutoramento em História

1. Grau Académico: Doutoramento em História

2. Variante: História

3. Duração normal do curso: Cinco anos lectivos 

4. Requisitos de graduação:

 (1) Os alunos devem frequentar seis disciplinas (que somam o 
total de dez unidades de crédito), que incluem quatro disciplinas 
comuns da Universidade (com quatro unidades de crédito) e 
duas disciplinas principais, dentre as quais uma é obrigatória e 
a outra opcional (com seis unidades de crédito).

 (2) Elaboração de uma dissertação de doutoramento com 
aprovação na sua discussão.

 5. Língua veicular: Inglês

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em História

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Disciplinas comuns da Universidade

Ética na Investigação Obrigatória 4 1

Escrita para Investiga-
ção » 4 1

Ensino Universitário I » 4 1

Ensino Universitário II » 4 1

Disciplinas principais 

Seminário de Leitura 
Avançada em Historio-
grafia Obrigatória 3 3

Temas Especiais Avan-
çados em História* Opcional 3 3
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科目 種類 每週課時 學分

學生須從下列選修科目中選修一門科目：

學術文化與學術研究 選修 3 3

定量研究方法 " 3 3

定性研究方法 " 3 3

批判理論專題 " 3 3

博士論文 必修 ﹣﹣ 18

總學分 28/31#

* 指導老師可鼓勵其博士學生選修，但此科目有可能完全用

中文授課，且不能用於滿足本課程須修讀科目數目的要求。

# 只適用於修讀歷史專題研讀的博士生。

（是項刊登費用為 $4,392.00）

旅 遊 學 院

公 告

旅遊學院為填補以下空缺，經於二零一六年一月二十日第三

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

制的方式進行普通晉級開考。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》第十八條第三款規定公佈，准

考人臨時名單已張貼於望廈山旅遊學院行政暨財政輔助部告示

板，並於旅遊學院內聯網內公佈：

行政任用合同人員空缺：

第一職階特級技術輔導員一缺。

個人勞動合同人員空缺：

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Os alunos devem escolher uma disciplina opcional de entre 
as seguintes:

Cultura e Investigação 
Académicas Opcional 3 3

Métodos de Investiga-
ção Quantitativa » 3 3

Métodos de Investiga-
ção Qualitativa » 3 3

Temas seleccionados 
em Teoria Crítica » 3 3

Dissertação de Douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 28/31#

* O orientador pode encorajar os seus alunos de doutoramento 
a escolherem esta disciplina, que todavia será, possívelmente, 
ministrada exclusivamente em Chinês e que não pode ser utilizada 
para satisfazer o requisito relativo ao número de disciplinas a 
frequentar no presente curso. 

# Aplicável apenas aos alunos que frequentem a disciplina 
Temas Especiais Avançados em História.

(Custo desta publicação $ 4 392,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

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 encontram afixadas no quadro de 
anúncio do Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro des-
te Instituto, sita na Colina de Mong-Há, e publicada na intranet 
do Instituto de Formação Turística (IFT), as listas provisórias 
dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, documentais, 
condicionados aos trabalhadores do IFT, para o preenchimen-
to dos seguintes lugares do IFT, cujo anúncio de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 3, II Série, de 20 de Janeiro de 2016:

Lugar do trabalhador contratado por contrato administrati-
vo de provimento:

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

Lugares dos trabalhadores contratados por contrato indivi-
dual de trabalho:
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第一職階首席公關督導員一缺；

第一職階首席技術輔導員一缺；

第一職階首席行政技術助理員二缺。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一六年二月二十五日於旅遊學院

副院長 甄美娟

                     （是項刊登費用為 $1,605.00）

文 化 基 金

通 告

鑑於公佈於二零一六年一月二十七日第四期《澳門特別行政

區公報》第二組副刊的二零一五年第四季度的資助名單有不正

確之處，現更正如下：

原文為：“行政管理委員會代主席 吳衛鳴”

應改為：“行政管理委員會主席 吳衛鳴”。

二零一六年二月二十五日於文化基金

行政管理委員會主席 吳衛鳴

（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一等行

政技術助理員一缺，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

陳津津 ............................................................................. 81.33

Um lugar de assistente de relações públicas principal, 1.º es-
calão;

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

Dois lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão.

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

Instituto de Formação Turística, aos 25 de Fevereiro de 2016.

A Vice-Presidente do IFT, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1 605,00)

FUNDO DE CULTURA

Aviso

Tendo-se verificado uma inexactidão na lista dos apoios 
financeiros referente ao 4.º trimestre de 2015 publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 4/2016, II Série, Suplemento, de 27 de Janeiro, procede-se à 
seguinte rectificação:

Onde se lê: «O Presidente do Conselho Administrativo do 
Fundo de Cultura, substituto, Ung Vai Meng»

deve ler-se: «O Presidente do Conselho Administrativo do 
Fundo de Cultura, Ung Vai Meng».

Fundo de Cultura, aos 25 de Fevereiro de 2016.

O Presidente do Conselho Administrativo, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 852,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, 
do pessoal provido 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:

Candidato aprovado: valores

Chan Chun Chun.................................................................81,33
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按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，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。

（經二零一六年二月十九日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年二月十八日於土地工務運輸局

典試委員會：

主席：土地工務運輸局代科長 陳少蘭

正選委員：土地工務運輸局首席技術員 陳凱琳

  文化局二等高級技術員 阮正剛

（是項刊登費用為 $1,468.00）

土地工務運輸局為填補行政任用合同人員第一職階特級行

政技術助理員一缺，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

趙敏善 ............................................................................. 87.06

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，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。

（經二零一六年二月二十三日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年二月二十二日於土地工務運輸局

典試委員會：

代主席：土地工務運輸局首席特級技術輔導員 張好霞 

正選委員：體育局特級技術員 黃南

候補委員：土地工務運輸局二等技術輔導員 余潔雯  

（是項刊登費用為 $1,361.00）

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista 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 19 de Fevereiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 18 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Chan Sio Lan, chefe de secção, substituta, da 
DSSOPT.

Vogais efectivos: Chan Hoi Lam, técnica principal da DSSOPT; e

Yuen Cheng Kong, técnico superior de 2.ª classe do Instituto 
Cultural.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão, 
do pessoal provido 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:

Candidato aprovado: valores

Chiu Man Sin ...................................................................... 87,06 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 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 23 de Fevereiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 22 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente, substituta: Cheong Hou Ha, adjunta-técnica es-
pecialista principal da DSSOPT.  

Vogal efectiva: Huang Nan, técnica especialista do Instituto 
do Desporto.

Vogal suplente: U Kit Man, adjunta-técnica de 2.ª classe da 
DSSOPT.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)
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地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

名 單

為填補地圖繪製暨地籍局行政任用合同人員，技術輔導員

職程之第一職階首席技術輔導員一缺，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，刊登以審查文件

方式進行限制性普通晉級開考公告。現公佈投考人評核成績如

下：

合格投考人： 分

黃年 ................................................................................. 72.39

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第二款的規定，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。

（經運輸工務司司長於二零一六年二月十八日批示認可）

二零一六年二月十五日於地圖繪製暨地籍局

典試委員會：

主席：地圖繪製暨地籍局行政暨財政處處長 劉麗群

正選委員：地圖繪製暨地籍局首席技術員 盧貴珍

  電信管理局特級技術輔導員 陳梅

（是項刊登費用為 $1,429.00）

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件方式進行限制性普通晉級開考，有關開考只為地圖繪製

暨地籍局工作人員而設，以填補地圖繪製暨地籍局行政任用合同

人員的第一職階首席行政技術助理員一缺。

此外，上述開考的通告已張貼於馬交石炮台馬路三十二至

三十六號澳門電力公司大樓六字樓地圖繪製暨地籍局行政暨財

政處，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈，而報考申請應自

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

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 contratado em regime de contrato 
administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 48, II 
Série, de 2 de Dezembro de 2015:

Candidato aprovado: valores

Vong Nin ...............................................................................72,39

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o 
candidato pode interpor recurso da presente lista 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 18 de Fevereiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 15 de 
Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Lao Lai Kuan, chefe da Divisão Administrativa 
e Financeira da DSCC.

Vogais efectivos: Lou Kuai Chan, técnico principal da DSCC; e

Chan Mui, adjunto-técnico especialista da DSRT.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Anúncio

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

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado na Divisão Administrativa e Financeira 
da DSCC, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício 
CEM, 6.º andar, e publicado nos websites da DSCC e dos 
SAFP, e que o prazo para a apresentação de candidaturas é de 
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本公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天

內遞交。

二零一六年二月十八日於地圖繪製暨地籍局

局長 張紹基

（是項刊登費用為 $1,224.00）

海 事 及 水 務 局

名 單

按照刊登於二零一五年九月二日第三十五期第二組《澳門特

別行政區公報》之通告，有關海事及水務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）一缺及編制外合同（現為行政任用

合同）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，現公佈合格應考人成績名單如下：

合格應考人： 分

 1.º 楊鳴秋 .................................................................... 66.81

 2.º 張妙琼 .................................................................... 66.64

 3.º 張健楠 .................................................................... 65.19

 4.º 陳偉文 .................................................................... 64.16

 5.º 林靜雯 .................................................................... 62.24

 6.º 張朝鋒 .................................................................... 61.11

 7.º 禤家俊 .................................................................... 60.68

 8.º 婁煦 ........................................................................ 56.11

 9.º 何翠欣 .................................................................... 56.09

10.º 蔡碧瑜 .................................................................... 52.30

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試（筆試）被淘汰之投考人：34名；

——因缺席知識考試（口試）及專業面試被淘汰之投考人：2

名。

dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 18 de 
Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Lista

Classificativa dos candidatos aprovados no concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preen-
chimento de um lugar de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de interpretação-tradução chinês e português, 
da carreira de intérprete-tradutor, do quadro de pessoal, e 
um lugar de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
de interpretação-tradução chinês e português, da carreira de 
intérprete-tradutor, em regime de contrato além do quadro 
(actualmente designado por contrato administrativo de provi-
mento) da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 
Água, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 2 de Se-
tembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

 1.º Ieong Meng Chao ...................................................... 66,81

 2.º Cheong Mio Keng ..................................................... 66,64

 3.º Cheong Kin Nam ....................................................... 65,19

 4.º Chan Wai Man ........................................................... 64,16

 5.º Lam Cheng Man ........................................................ 62,24

 6.º Zhang Chaofeng ........................................................ 61,11

 7.º Hun Ka Chon ............................................................. 60,68

 8.º Lou Xu ........................................................................ 56,11

 9.º Ho Choi Ian................................................................ 56,09

10.º Choi Pek U ................................................................. 52,30

Observações:

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 
(escrita): 34 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
(oral) e à entrevista profissional: 2 candidatos. 
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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（筆試）得分低於五十分被淘汰之投考人：

19名；

——因最後成績得分低於五十分被淘汰之投考人：1名。 

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內，就上述名單向許可開考的

實體提起上訴。

（經二零一六年二月十七日運輸工務司司長的批示認可）

二零一六年二月十一日於海事及水務局

典試委員會：

主席：處長 郭虔  

正選委員：顧問翻譯員 何翠姬

     顧問高級技術員 盧敏如  

（是項刊登費用為 $2,858.00）

郵 政 局

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》之規定，現通過

以審查文件及有限制的方式，為郵政局人員進行普通晉級開考，

以填補本局行政任用合同人員以下空缺：

第一職階顧問高級技術員四缺（一般範疇兩缺及資訊科技

範疇兩缺）；

第一職階首席高級技術員五缺（資訊科技範疇）；

第一職階特級技術員五缺（一般範疇兩缺及資訊科技範疇

三缺）；

第一職階首席技術輔導員十二缺；

第一職階特級行政技術助理員五缺。

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 da prova de co-
nhecimentos (escrita) inferior a 50 valores: 19 candidatos;

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

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 17 de Fevereiro de 2016).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 11 de Fevereiro de 2016. 

O Júri:

Presidente: Kuok Kin, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Ho Choi Kei, intérprete-tradutora assesso-
ra; e

Lou Man I, técnica superior assessora.

(Custo desta publicação $ 2 858,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores con-
tratados por contratos administrativos de provimento da Di-
recção dos Serviços de Correios, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», para os seguintes lu-
gares:

Quatro lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão (dois 
lugares da área geral e dois lugares da área de tecnologia da 
informação);

Cinco lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, área 
de tecnologia da informação;

Cinco lugares de técnico especialista, 1.º escalão (dois luga-
res da área geral e três lugares da área de tecnologia da infor-
mação);

Doze lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão;

Cinco lugares de assistente técnico administrativo especialis-
ta, 1.º escalão.
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上述開考之通告已張貼於澳門議事亭前地郵政總部大樓二

樓，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈。報考應自本公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個工作日起計十天內作出。

二零一六年二月十九日於郵政局

局長 劉惠明

 （是項刊登費用為 $1,674.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

公 告

為填補本局行政任用合同人員輕型車輛司機職程第一職階

輕型車輛司機兩缺，經於二零一六年一月十三日第二期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登有關以考核方式進行普通對外入職

開考之通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，准考人臨時名單已張

貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理暨氣象局，並於本局網頁內

（http://www.smg.gov.mo/）公佈。

二零一六年二月二十二日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

 （是項刊登費用為 $1,018.00）

房 屋 局

名 單

房屋局為填補行政任用合同任用的高級技術員職程第一職

階首席高級技術員三缺，經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，以有限制及審查文件方式

進行普通晉級開考公告。現公佈應考人最後成績如下：

Mais se informa que o aviso de abertura dos referidos con-
cursos se encontra afixado no 2.º andar do Edifício-sede da Di-
recção dos Serviços de Correios, sito no Largo do Senado, em 
Macau, e publicado nas páginas electrónicas da Direcção dos 
Serviços de Correios e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, 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.

Direcção dos Serviços de Correios, aos 19 de Fevereiro de 
2016.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

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 Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do Ob-
servatório, Taipa Grande, e publicada no website (http://www.
smg.gov.mo/) destes Serviços, a lista provisória dos candidatos 
ao concurso comum, de ingresso externo, para o preenchi-
mento de dois lugares de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da 
carreira de motorista de ligeiros, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento destes Serviços, cujo aviso de abertu-
ra foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro de 2016.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 22 
de Fevereiro de 2016. 

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, documental, para o preenchimento de 
três lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, em regime de contrato administrativo de 
provimento do Instituto de Habitação, adiante designado por 
IH, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 9 de 
Dezembro de 2015:
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合格應考人： 分

1.º 李敬康 .................................................................... 81.56 a）

2.º 林梓良 .................................................................... 81.56

3.º 李寶儀 .................................................................... 81.28

a）得分相同，按照第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第二十六條的規定，優先排序。

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年二月十七日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年二月十五日於房屋局

典試委員會：

主席：房屋局首席顧問高級技術員 陳德光

正選委員：房屋局顧問高級技術員 劉炳祺

  民政總署首席高級技術員 陳新國

（是項刊登費用為 $1,634.00）

公 告

房屋局以行政任用合同填補以下空缺，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，以有限制及審查

文件方式進行普通晉級開考公告，現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼在青洲沙梨頭北巷一百零二號九樓

房屋局之行政及財政處以供查閱：

技術員職程第一職階首席技術員兩缺；

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員四缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年二月二十四日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $1,057.00）

Candidatos aprovados: valores

1.º Lei Keng Hong ............................................................81,56 a)

2.º Lam Chi Leong ............................................................81,56

3.º Lei Pou I .......................................................................81,28

a) Em caso de igualdade de classificação, são aplicadas as 
preferências estipuladas no artigo 26.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

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 a partir da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 17 de Fevereiro de 2016).

Instituto de Habitação, aos 15 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Chan Tak Kwong, técnico superior assessor 
principal do IH.

Vogais efectivos: Lau Peng Kei, técnico superior assessor do 
IH; e

Chan San Kuok, técnico superior principal do IACM.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontram afixadas, para consul-
ta, na Divisão de Administração e Finanças do Instituto de 
Habitação (IH), sito na Travessa Norte do Patane n.º 102, 9.º 
andar, Ilha Verde, as listas provisórias dos candidatos aos con-
cursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, para 
o preenchimento dos seguintes lugares, em regime de contrato 
administrativo de provimento do IH, abertos por anúncios pu-
blicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2016:

— Dois lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico;

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

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

Instituto de Habitação, aos 24 de Fevereiro de 2016.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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燃 料 安 全 委 員 會

名 單

燃料安全委員會以散位合同（行政任用合同）制度填補輕型

車輛司機職程第一職階輕型車輛司機一缺，經二零一五年八月

五日第三十一期《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：

名次 姓名 最後成績

1.º 黃,文賢 ................................................................... 68.75

2.º 鄭,卓豪 ................................................................... 66.27

3.º 楊俊能 .................................................................... 65.10

4.º 梁,日成 ................................................................... 64.63

5.º 李,詠康 ................................................................... 64.28

6.º 梁,偉建 ................................................................... 63.86

7.º 胡錦偉 .................................................................... 63.57

8.º 陳,志光 ................................................................... 63.30

9.º Dias da Silva Wong, Leonel ................................. 62.53

10.º 郭,昃勝 ................................................................... 61.68

11.º 簡少佳 .................................................................... 58.91

12.º 何明強 .................................................................... 58.60

13.º 郭,慶紅 ................................................................... 54.22

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（筆試）而被除名之投考人：5名；

——因缺席知識考試（駕駛實踐測試）而被除名之投考人：4

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（筆試）得分低於五十分被淘汰之投考人：1

名；

——因知識考試（駕駛實踐測試）得分低於五十分被淘汰之

投考人：1名。

c）根據准考人須知的相關規定：

——因專業面試逾時到達考場被淘汰之投考人：1名。

COMISSÃO DE SEGURANÇA DOS COMBUSTÍVEIS

Lista

Classificativa final dos candidatos admitidos ao concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de um lugar de motorista de ligeiros, 1.º escalão, 
da carreira de motorista de ligeiros, em regime de contrato de 
assalariamento (contrato administrativo de provimento) da 
Comissão de Segurança dos Combustíveis, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome Classificação
 final

1.º Wong, Man In .....................................................68,75

2.º Cheang, Cheok Hou ..........................................66,27

3.º Ieong Chon Nang ...............................................65,10

4.º Leong, Iat Seng ...................................................64,63

5.º Lei, Weng Hon ....................................................64,28

6.º Leong, Wai Kin ..................................................63,86

7.º Vu Kam Vai .........................................................63,57

8.º Chan, Chi Kong ..................................................63,30

9.º Dias da Silva Wong, Leonel ..............................62,53

10.º Kuok, Chak Seng ................................................61,68

11.º Kan Siu Kai .........................................................58,91

12.º Ho Meng Keong .................................................58,60

13.º Kuok, Heng Hong ..............................................54,22

Observações:

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
(prova escrita): 5 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
(prova prática de condução): 4 candidatos.

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

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

— Excluído por ter obtido classificação inferior a 50 valores na 
prova de conhecimento (prova prática de condução): 1 candidato.

c) Nos termos do disposto nas «Observações para os candi-
datos admitidos»:

— Excluído por ter chegado atrasado ao local de realização 
da entrevista profissional: 1 candidato.
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根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一款及第二款的規定，投考人可自本名單在

《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就本名單

向許可開考的實體提起上訴。

（經運輸工務司司長於二零一六年二月十九日的批示認可）

二零一六年二月十八日於燃料安全委員會

典試委員會：

主席：燃料安全委員會全職委員 黃世興

正選委員：燃料安全委員會首席技術員 黃永怡

  燃料安全委員會首席技術員 岑嘉欣

（是項刊登費用為 $3,021.00）

交 通 事 務 局

公 告

交通事務局通過以審查文件及有限制方式，為交通事務局工

作人員進行下列限制性普通晉級開考的公告已於二零一六年一

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33號六樓交通事務局行政及財政處告示板，以及本局網頁以

供查閱：

一、技術員職程第一職階首席技術員兩缺（一般範疇一缺及

資訊範疇一缺）；

二、行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員一

缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一六年二月二十二日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,263.00）

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servicos públicos), 
os candidatos podem interpor recurso para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da publicação da presente lista no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Transportes e Obras Públicas, de 19 de Fevereiro de 2016).

Comissão de Segurança dos Combustíveis, aos 18 de Fevereiro 
de 2016.

O Júri:

Presidente: Wong Sai Heng, membro a tempo inteiro da Comis-
são de Segurança dos Combustíveis.

Vogais efectivos: Wong Weng I, técnico principal da Comissão 
de Segurança dos Combustíveis; e

Sam Ka Ian, técnica principal da Comissão de Segurança 
dos Combustíveis.

(Custo desta publicação $ 3 021,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

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 encontram afixadas, no quadro de 
anúncios da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), sita na Es-
trada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicadas nas 
páginas electrónicas da DSAT, as listas provisórias dos can-
didatos aos concursos comuns, de acesso, documentais, con-
dicionados aos trabalhadores contratados por contrato admi-
nistrativo de provimento da DSAT, para o preenchimento dos 
seguintes lugares da DSAT, cujo anúncio do aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2016:

1. Dois lugares de técnico principal, 1.º escalão (um lugar na 
área geral e um lugar na área de informática), da carreira de 
técnico;

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

As presentes listas são consideradas definitivas, nos termos 
do disposto no n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 22 
de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)
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