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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que se acham abertos os concursos comuns, 

de acesso, documentais e condicionados aos agentes dos Serviços 

de Apoio da Sede do Governo (SASG), 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, por 

provimento em contrato administrativo de provimento, dos 

seguintes lugares: 

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de 

técnico superior, área de apoio técnico-administrativo;

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, 

área de apoio técnico-administrativo;

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, 

área de informática; 

Quatro lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 

carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo;

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

carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo;

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 

escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, área 

de apoio técnico-administrativo; e

Cinco lugares de assistente técnico administrativo principal, 1.º 

escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, área 

de apoio técnico-administrativo.

Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-se 

afixados no edifício dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, 

sito na Travessa do Paiva, n.º 5, e carregados nos sítios da internet 

dos SASG (http://www.sasg.gov.mo) e da Direcção dos Serviços 

de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), 

sendo o prazo para a apresentação de candidaturas de dez dias, 

a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 

presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 

Especial de Macau.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 3 de Março de 2016.  

A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.

(Custo desta publicação $ 2 016,00)

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審

查文件及有限制方式為政府總部輔助部門服務人員舉行普通晉

級開考，以行政任用合同方式填補下列空缺：

高級技術員職程第一職階顧問高級技術員（行政技術輔助

範疇）一缺；

技術員職程第一職階首席技術員（行政技術輔助範疇）一

缺；

技術員職程第一職階首席技術員（資訊範疇）一缺；

技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員（行政技術輔助

範疇）四缺；

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員（行政技術輔助

範疇）兩缺；

行政技術助理員職程第一職階特級行政技術助理員（行政

技術輔助範疇）一缺；

行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員（行政

技術輔助範疇）五缺。

上述開考通告張貼於擺華巷五號政府總部輔助部門大樓，

並上載到輔助部門網頁（http://www.sasg.gov.mo）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo）。報考應自本公告刊登《澳門

特別行政區公報》之日緊接的工作日起計十天內作出。

二零一六年三月三日於行政長官辦公室

辦公室代主任 盧麗卿

（是項刊登費用為 $2,016.00）

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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審 計 署

通 告

按照二零一五年十一月十七日審計長的批示，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，現通過考核方式

進行普通對外入職開考，以填補審計署行政任用合同的翻譯員職

程第一職階二等翻譯員（中葡文）兩缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告在《澳門特別行政區公報》刊登後第一個工作日起計二十日內

遞交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

符合以下條件的人士均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）年滿18周歲；

c）具備中葡翻譯學士學位或語言（中文或葡文）學士學位；

d）掌握兩種正式語文；

e）具備任職能力；

f）身體健康及精神健全。

3. 報考手續

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的專用表格

《投考報名表》，並附同下列作為報考要件的證明文件，於指定

期限內辦公時間親臨澳門宋玉生廣場336-342號“誠豐商業中

心”二十樓審計署行政財政處遞交：

a）有效的身份證明文件複印本；

b）本通告所要求的學歷證明文件複印本；

c）以中文或葡文書寫，並經適當簽署之履歷，其內須詳細列

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Comissá-
rio da Auditoria, de 17 de Novembro de 2015, se acha aberto o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
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 for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de dois lugares de intérprete-
-tradutores de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-
-tradutor (nas línguas chinesa e portuguesa), providos em regi-
me de contrato administrativo de provimento do Comissariado 
da Auditoria:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

a) Sejam residentes permanentes da RAEM;

b) Sejam maiores de 18 anos;

c) Estejam habilitados com licenciatura em tradução e inter-
pretação em línguas portuguesa e chinesa ou licenciatura em 
línguas (língua chinesa ou portuguesa);

d) Domínio das línguas oficiais;

e) Capacidade profissional; e

f) Aptidão física e mental.

3. Formalização de candidatura

A candidatura é formalizada mediante a apresentação do im-
presso próprio, Ficha de inscrição em concurso, aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, o qual deve ser 
instruído com os documentos comprovativos dos requisitos de 
candidatura abaixo indicados, entregue pessoalmente, dentro 
do prazo fixado e durante horário de expediente, na Divisão 
Administrativa e Financeira do Comissariado da Auditoria, 
sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 336-342, Centro 
Comercial Cheng Feng, 20.º andar:

a) Fotocópia do documento de identificação;

b) Fotocópia de documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) Nota curricular (em chinês ou português), devidamente 
assinada, donde constem, detalhadamente, a habilitação acadé-
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明學歷、專業培訓及工作經驗（須就所列出之資料附以相關的證

明文件複印本）；

d）與公職有聯繫的投考人尚須遞交其所屬部門發出的個人

資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職級、聯

繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加開考所

需的工作表現評核。

任職審計署的投考人，若其個人檔案已存有a）、b）及d）項

所指之文件，可免除提交，但須於報考時明確聲明。

遞交上述各種文件的複印本時，須出示正本以供核實。

4. 職務內容

須忠於文章內容及寫作風格進行兩種正式語文翻譯（中葡/

葡中）；須忠於演說者的正確意思進行兩種正式語文的接續傳譯

或同聲傳譯（中葡/葡中）；對中葡及葡中文本進行翻譯鑑定。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等翻譯員的薪俸點為第14/2009號法律附件一表

七所載薪俸表的440點，並享有公職一般制度規定的權利及福

利。

6. 甄選方法及其目的

6.1 甄選方法

甄選方法包括以下三項，投考人缺席或放棄任何一項考試

者即被除名。

1）知識考試，分筆試及口試兩階段進行：

第一階段：三小時的筆試（淘汰制）

第二階段：三十分鐘的口試（淘汰制）

2）專業面試（淘汰制）

3）履歷分析

6.2 甄選方法的目的

知識考試：評估投考人擔任相關職務所應具備的一般或專

門知識水平及能力。

mica, formação profissional e experiência profissional, devendo 
o candidato apresentar fotocópia dos documentos comprovati-
vos dos factos mencionados;

d) Candidatos vinculados à função pública devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos an-
teriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho relevante para 
apresentação a concurso.

Os trabalhadores do Comissariado da Auditoria ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a) e b), bem como do registo biográfico, se os mesmos já se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado expressamente tal facto na apresentação 
da candidatura.

No acto de entrega de documentos em fotocópia devem ser 
exibidos os respectivos originais para efeito de autenticação.

4. Conteúdo funcional

Efectuar a tradução de textos numa das línguas oficiais (chi-
nês/português) para a outra e vice-versa, procurando respeitar 
o conteúdo e a forma dos mesmos; fazer a interpretação conse-
cutiva ou simultânea de intervenções orais em uma das línguas 
oficiais para a outra e vice-versa, procurando respeitar o sen-
tido exacto do que é dito pelos intervenientes; prestar serviços 
de peritagem oficial em documentos escritos em qualquer das 
línguas oficiais.

5. Vencimento, direitos e regalias

O intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo ín-
dice 440 da tabela indiciária constante do Mapa 7 do Anexo I 
da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no 
regime geral da função pública.

6. Métodos de selecção e seus objectivos

6.1 São métodos de selecção os seguintes:

1.º método: provas de conhecimentos que se revestirão sob a 
forma de prova escrita e de prova oral, realizadas em 2 fases:

1.ª fase: prova escrita, com a duração de 3 horas, com carác-
ter eliminatório;

2.ª fase: prova oral, com a duração de 30 minutos, com carác-
ter eliminatório.

2.º método: entrevista profissional, com carácter eliminató-
rio;

3.º método: análise curricular.

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

6.2 Objectivos dos métodos de selecção:

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da função;
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專業面試：根據職務要求的特點，確定及評估投考人在工作

資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析：透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、工

作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任相關職務的能

力。

7. 評分制度

各項甄選方法所佔的比重如下：

1）知識考試——60%，其中

第一階段：筆試（淘汰制）——佔知識考試的50%

第二階段：口試（淘汰制）——佔知識考試的50%

2）專業面試（淘汰制）——30%

3）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績以0分至100分表示。

筆試、口試及專業面試均為淘汰制，得分低於50分者將被淘

汰。

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，並

將以0分至100分表示。

8. 名單公佈

臨時名單、確定名單、獲准進入口試及專業面試的投考人名

單、考試時間表，以及與投考人有關的重要資訊將張貼於澳門宋

玉生廣場336-342號“誠豐商業中心”二十樓之審計署告示版，並

上載到審計署網站（www.ca.gov.mo）。

上述名單、考試時間表及重要資訊的張貼公告將在《澳門特

別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後將在《澳門特別行政區公報》公佈。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容。在進行知識考試時，投考人可參閱

有關法例及使用各類紙本字典，但電子字典除外。

I. 法例知識

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》。

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

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho da respectiva função, ponderando a habi-
litação académica, a qualificação e a experiência profissionais, 
os trabalhos realizados e a formação profissional complemen-
tar.

7. Sistema de classificação

Os métodos de selecção são ponderados da seguinte forma:

1.º método: Provas de conhecimentos — 60%, que compre-
ende as seguintes duas componentes:

1.ª fase: prova escrita, com carácter eliminatório — 50%;

2.ª fase: prova oral, com carácter eliminatório — 50%.

2.º método: Entrevista profissional, com carácter eliminató-
rio — 30%;

3.º método: Análise curricular — 10%.

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

A prova escrita, a prova oral e a entrevista profissional são 
de carácter eliminatório e consideram-se automaticamente ex-
cluídos os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 
valores.

A classificação final resulta da média aritmética das classi-
ficações ponderadas obtidas nos diversos métodos de selecção 
utilizados e expressa na escala de 0 a 100 valores.

8. Publicitação das listas

As listas provisória, definitiva e dos candidatos admitidos à 
entrevista profissional, juntamente com a calendarização da 
aplicação dos métodos de selecção, bem como as informações de 
interesse dos candidatos serão afixadas no Comissariado da Au-
ditoria, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 336-342, 
Centro Comercial Cheng Feng, 20.º andar, podendo as quais 
ser consultadas também no seu website (www.ca.gov.mo).

Os anúncios referentes à afixação das listas acima referidas, 
à calendarização da aplicação dos métodos de selecção e às 
informações de interesse dos candidatos serão publicados no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

A lista classificativa final é publicada no Boletim Oficial da 
RAEM, após a homologação.

9. Programa das provas

O programa das provas abrangerá as seguintes matérias 
(durante a prova de conhecimentos é permitida a consulta da 
legislação examinada bem como a utilização de dicionários em 
papel — é proibido o uso de dicionários electrónicos):

I. Conhecimentos de legislação

1) Lei Básica da RAEM;
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2）《澳門公職法律制度》：

• 經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的《澳

門公共行政工作人員通則》；

• 第14/2009號法律——《公務人員職程制度》；

• 第23/2011號行政法規——《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》。

3）審計署法規：

• 第11/1999號法律——《澳門特別行政區審計署》；

• 第12/2007號行政法規——《訂定審計署部門的組織與運

作》。

II. 專業知識

1）中文翻譯葡文；

2）葡文翻譯中文；

3）中、葡文閱讀理解；

4）中、葡文寫作及口語表達技巧。

III. 澳門特別行政區公共行政知識，以及國內外時事及通識

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 注意事項

投考人所遞交之一切文件及資料只作是次開考之用，並將按

照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：廳長 黃振方

正選委員：顧問翻譯員 龍文燕

  顧問翻譯員 Glória do Espírito Santo

候補委員：顧問高級技術員 Américo Xavier de Sousa

  二等翻譯員 劉詩雅

二零一六年三月九日於審計長辦公室

辦公室主任 何慧卿

（是項刊登費用為 $8,560.00）

2) Regime Jurídico dos Trabalhadores da Administração Pú-
blica de Macau:

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

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

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

3) Legislação relativa ao Comissariado da Auditoria:

• Lei n.º 11/1999 — Comissariado da Auditoria da RAEM;

• Regulamento Administrativo n.° 12/2007 — Organização e 
Funcionamento do Comissariado da Auditoria.

II. Conhecimentos profissionais

1) Tradução de chinês para português;

2) Tradução de português para chinês;

3) Leitura e interpretação de texto em chinês e português;

4) Redacção de textos e capacidade de comunicação oral nas 
línguas chinesa e portuguesa.

III. Conhecimentos do âmbito da Administração Pública da 
RAEM, actualidades nacionais e internacionais e, ainda, co-
nhecimentos gerais.

10. Legislação aplicável

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

11. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para o 
presente concurso e são tratados de acordo com as normas da 
Lei n.º 8/2005.

12. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Wong Chan Fong, chefe de departamento.

Vogais efectivas: Lung Man Yin, intérprete-tradutora asses-
sora; e

Glória do Espírito Santo, intérprete-tradutora assessora.

Vogais suplentes: Américo Xavier de Sousa, técnico superior 
assessor; e

Lao Si Nga, intérprete-tradutora de 2.ª classe.

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 9 de Março de 
2016. 

A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

(Custo desta publicação $ 8 560,00)
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海 關

公 告

為填補澳門特別行政區海關文職人員編制翻譯員職程第一

職階二等翻譯員（中葡傳譯及翻譯範疇）一缺，經於二零一六年

一月十三日第二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方

式進行普通對外入職開考的通告，現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定，

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。

二零一六年三月十日於海關

副關長 冼桓球

（是項刊登費用為 $989.00）

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

公 告

終審法院院長辦公室以審查文件及有限制方式，為以下行

政任用合同人員進行普通晉級開考的公告，已於二零一六年二

月十一日第六期《澳門特別行政區公報》第二組公佈。現根據

第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

十八條第三款的規定公佈准考人臨時名單，該名單已張貼於四月

二十五日前地終審及中級法院大樓終審法院院長辦公室，並於法

院網頁內公佈。

1. 第一職階顧問高級技術員一名；

2. 第一職階首席高級技術員三名；

3. 第一職階特級技術員一名；

4. 第一職階首席技術員一名；

5. 第一職階特級技術輔導員三名；

6. 第一職階首席技術輔導員一名。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單視

為確定名單。

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

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 um lugar de 
intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de in-
térprete-tradutor, área de interpretação e tradução nas línguas 
chinesa e portuguesa, do quadro do pessoal civil dos Serviços 
de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro 
de 2016, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Regulamento Ad-
ministrativo 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 da página 
electrónica destes Serviços http://www.customs.gov.mo.

Serviços de Alfândega, aos 10 de Março de 2016.

O Subdirector-geral, Sin Wun Kao.

(Custo desta publicação $ 989,00)

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

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 Gabinete do 
Presidente do Tribunal de Última Instância (GPTUI), sito na 
Praceta 25 de Abril, Edifício dos Tribunais de Segunda e Últi-
ma Instâncias, e publicadas no website dos Tribunais, as listas 
provisórias dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados, para os seguintes trabalhadores 
em regime de contrato administrativo de provimento do Gabi-
nete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2016:

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

2. Três técnicos superiores principais, 1.º escalão;

3. Um técnico especialista, 1.º escalão;

4. Um técnico principal, 1.º escalão;

5. Três adjuntos-técnicos especialistas, 1.º escalão;

6. Um adjunto-técnico principal, 1.º escalão.

As listas provisórias acimas referidas são consideradas defi-
nitivas, nos termos do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado diplo-
ma legal.
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二零一六年三月十日於終審法院院長辦公室

辦公室代主任 陳玉蓮

（是項刊登費用為 $1,468.00）

檢 察 長 辦 公 室

公 告

檢察長辦公室為填補行政任用合同以下空缺，經二零一六年

二月十七日第七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文

件及有限制的方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款

的規定，投考人臨時名單已張貼在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以供查閱。

第一職階首席技術員一缺；

第一職階特級技術輔導員三缺。

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。

二零一六年三月七日於檢察長辦公室

辦公室主任 譚炳棠

（是項刊登費用為 $1,194.00）

行 政 公 職 局

公 告

為填補行政公職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（資訊範疇）兩缺，現根據第14/2009號

法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以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

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
10 de Março de 2016.

A Chefe do Gabinete, substituta, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Anúncio

Tendo em conta que o anúncio de abertura dos concursos 
comuns, de acesso, documentais, condicionados aos trabalha-
dores contratados por contratos administrativos de provimento 
do Gabinete do Procurador, para o preenchimento dos lugares 
abaixo mencionados encontram-se no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 17 de 
Fevereiro de 2016, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», informa-se que as respectivas listas provisórias 
dos candidatos admitidos se encontram afixadas, e podem ser 
consultadas, no Departamento de Gestão Pessoal e Financei-
ra do Gabinete do Procurador, sito na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção, NAPE, Edifício Hot Line, 16.º andar:

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão;

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

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

Gabinete do Procurador, aos 7 de Março de 2016.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa 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 publica-
do no website dos SAFP, o aviso referente à abertura do con-
curso comum, de acesso, documental, condicionado aos tra-
balhadores 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 dois lugares 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, área de informática, 
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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。

二零一六年三月一日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $1,263.00）

法 務 局

公 告

法務局為填補以行政任用合同制度任用的人員空缺，現根據

第14/2009號法律和第23/2011號行政法規的規定，以文件審閱及

有限制方式，為法務局之公務人員進行普通晉級開考，有關開考

通告正張貼在水坑尾街162號公共行政大樓十九樓法務局內，並

於法務局網頁及行政公職局網頁內公布，而遞交報考申請表之

期限為十日，自本公告公布在《澳門特別行政區公報》後的第一

個工作日起計算：

行政範疇第一職階特級技術輔導員兩缺；

公眾接待範疇第一職階特級技術輔導員一缺。

二零一六年三月十日於法務局

局長 劉德學

（是項刊登費用為 $1,224.00）

身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補以行政任用合同任用的技術輔導員職程

第一職階首席技術輔導員三缺，經於二零一五年十二月三十日第

五十二期《澳門特別行政區公報》第二組公佈以文件審閱及有限

da carreira de técnico superior, área de informática, providos 
em regime de contrato administrativo de provimento do pes-
soal 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, 
1 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Anúncio

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

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

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

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 10 de Março 
de 2016.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
três lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carrei-
ra de adjunto-técnico, providos em regime de contrato admi-
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制的方式進行普通晉級開考的開考通告。現公佈應考人評核成

績如下：

合格應考人： 分

1.º 朱永強 ........................................................................ 82.17

2.º 李秀蘭 ........................................................................ 82.00

3.º 高建邦 ........................................................................ 81.28

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三月一日的批示確認）

二零一六年二月十九日於身份證明局

典試委員會：

主席：身份證明局處長 唐偉杰

正選委員：身份證明局首席技術員 陳曉彤

  民政總署首席技術輔導員 楊彤麥

（是項刊登費用為 $1,537.00）

公 告

為填補經由身份證明局以行政任用合同任用的高級技術

員職程第一職階顧問高級技術員（資訊範疇）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，有關開考通告已張貼在澳門南灣

大馬路762-804號中華廣場二十字樓身份證明局之行政暨財政

處，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈。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。

二零一六年三月十一日於身份證明局

局長 歐陽瑜

（是項刊登費用為 $1,018.00）

nistrativo de provimento do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Identificação (DSI), cujo anúncio do aviso foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 52, II Série, de 30 de Dezembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chu Weng Keong ..........................................................82,17

2.º Lei Sao Lan ....................................................................82,00

3.º Kou Kin Pong ................................................................81,28

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

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

Administração e Justiça, de 1 de Março de 2016).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 19 de Fevereiro 
de 2016. 

O Júri:

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

Vogais efectivos: Chan Hio Tong, técnico principal da DSI; e

Ieong Tong Mak, adjunto-técnico principal do IACM.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Identificação 
(DSI), sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edifício 
China Plaza, 20.º andar, e publicados na internet da DSI e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
o aviso referente à abertura do concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores da DSI, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços 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 três lugares de técnico superior assessor, 1.º 
escalão, área de informática, da carreira de técnico superior, 
providos em regime de contrato administrativo de provimento 
do pessoal da DSI, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 11 de Março de 
2016.

A Directora dos Serviços, Ao Ieong U.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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退 休 基 金 會

公 告

為填補退休基金會編制人員行政技術助理員職程第一職階

首席行政技術助理員三缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行晉級普通開

考。有關開考通告張貼在南灣湖景大馬路796-818號財神商業中

心十四樓退休基金會行政及財政處內，並於本會及行政公職局

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。

二零一六年三月十日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $989.00）

三十日告示

茲公佈，教育暨青年局已故退休第三職階首席行政文員曾

瑞祺之遺孀歐夢茜申請遺屬撫卹金；如有人士認為具權利領取

該項撫卹金，應自本告示刊登於《澳門特別行政區公報》之日起

計三十日內，向本會申請應有之權益。如於上述期間內未接獲任

何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零一六年三月十日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $754.00）

經 濟 局

公 告

為填補經濟局編制內人員高級技術員職程第一職階首席顧

問高級技術員一缺，經於二零一六年二月二十四日第八期《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

FUNDO DE PENSÕES

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Fundo de Pensões, sita na Avenida 
Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796-818, Fortuna Business 
Centre, 14.º andar, e publicado nas páginas electrónicas deste 
Fundo e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, o aviso referente à abertura do concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado ao pessoal do Fundo de 
Pensões, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de três lugares de assistente 
técnico administrativo principal, 1.º escalão, da carreira de 
assistente técnico administrativo do quadro do pessoal do 
Fundo de Pensões, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Fundo de Pensões, aos 10 de Março de 2016.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Lina Claudina de Almeida, viú-
va de Chang Soi Kei, falecido, que foi oficial administrativo 
principal, 3.º escalão, aposentado da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, requerido a pensão de sobrevivência 
deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito 
à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pen-
sões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do 
presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzi-
rem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será 
resolvida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 10 de Março de 2016.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 754,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixada no átrio da Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Eco-
nomia, sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º andar, 
Edifício Banco Luso Internacional, a lista provisória do can-
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晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，准考人臨時名單

張貼在南灣羅保博士街一至三號（澳門國際銀行大廈）六樓經濟

局行政暨財政處大堂。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一六年三月十日於經濟局

局長 蘇添平

（是項刊登費用為 $1,194.00）

財 政 局

名 單

財政局為填補以行政任用合同任用的高級技術員職程第一

職階顧問高級技術員三缺，經二零一六年一月二十日第三期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行

普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下： 

合格應考人： 分

1.º 施真真 ........................................................................ 83.83

2.º 容保健 ........................................................................ 82.56

3.º 雷偉堂 ........................................................................ 81.44

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。 

（經經濟財政司司長於二零一六年三月七日的批示確認）

二零一六年二月二十九日於財政局 

典試委員會： 

主席：首席顧問高級技術員 劉嘉菲

委員：顧問高級技術員 蘇英杰

   法務局顧問高級技術員 Rui Jorge Remédios dos Santos

didato ao concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
assessor principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior 
do quadro do pessoal desta Direcção de Serviços, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 8, II Série, de 24 de Fevereiro de 
2016, nos termos definidos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).

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

Direcção dos Serviços de Economia, aos 10 de Março de 
2016.

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de três 
lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, providos em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 20 
de Janeiro de 2016: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Si Chan Chan .................................................................83,83

2.º Iong Pou Kin ..................................................................82,56

3.º Loi Wai Tong..................................................................81,44

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

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

Economia e Finanças, de 7 de Março de 2016).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 29 de Fevereiro de 
2016. 

O Júri:

Presidente: Lao Ka Fei, técnica superior assessora principal.

Vogais: Sérgio Zeferino de Souza, técnico superior assessor; e

Rui Jorge Remédios dos Santos, técnico superior assessor da 
DSAJ.
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財政局為填補以行政任用合同任用的技術員職程第一職階

特級技術員一缺，經二零一六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

開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

梁靜 ...................................................................................... 83.11

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。

（經經濟財政司司長於二零一六年三月七日的批示確認）

二零一六年三月一日於財政局

 典試委員會：

主席：一等高級技術員 林奕翹

委員：顧問高級技術員 陳詠坤

   澳門保安部隊事務局特級技術員 鄧志偉

（是項刊登費用為 $2,448.00）

公 告

為填補經由財政局以行政任用合同任用的技術員職程第一

職階一等技術員四缺，經二零一六年二月二十四日第八期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

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。 

二零一六年三月九日於財政局

局長 容光亮

為填補經由財政局以行政任用合同任用的督察職程第一職

階特級督察五缺，經二零一六年二月二十四日第八期《澳門特別

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lu-
gar de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
provido em regime de contrato administrativo de provimento 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 3, II Série, de 20 de Janeiro de 2016:

Candidato aprovado: valores

Leong Cheng ....................................................................... 83,11

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 7 de Março de 2016).

Direcção dos Serviços de Finanças, 1 de Março de 2016.

O Júri:

Presidente: Lam Yik Kiu, técnica superior de 1.ª classe.

Vogais: Chan Weng Kuan, técnico superior assessor; e

Tang Chi Wai, técnico especialista da DSFSM.

(Custo desta publicação $ 2 448,00)

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 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 técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II 
Série, de 24 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 9 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

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 
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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。 

二零一六年三月十日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $1,771.00）

dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de cinco lugares de inspector especialista, 1.º 
escalão, da carreira de inspector, providos em regime de con-
trato administrativo de provimento do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II 
Série, de 24 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 10 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três lugares 
de técnico principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal de técnico 
dos trabalhadores contratados por contrato administrativo 
de provimento da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 52, II Série, de 30 de Dezembro de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Tang Iok Man .................................................................82,9

2.º Wong Sio Lam ...............................................................82,1

3.º Lei Chio Kuan ...............................................................77,1

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 a 

Economia e Finanças, de 7 de Março de 2016).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 19 de 
Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Tang U Fai, chefe de divisão da DSEC.

Vogais: Ng Mei In, técnica superior assessora principal da 
DSEC; e

Lei Ka Weng, técnico principal da DSFSM.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Listas

Torna-se público, nos termos do n.º 5 do artigo 27.º do «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto, a lista classificativa 
do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
principal, 1.º escalão, do pessoal provido em regime de contrato 
administrativo de provimento 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

So Wing Young ....................................................................82,28

統 計 暨 普 查 局

名 單

統計暨普查局為填補行政任用合同人員技術員組別的第一

職階首席技術員三缺，經於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》第二組刊登以文件審閱、有限制的方式

進行普通晉級開考的招考公告。現公布應考人最後成績名單如

下：

合格應考人： 分

1.º 鄧煜敏 ......................................................................... 82.9

2.º 黃兆嵐 ......................................................................... 82.1

3.º 李肖君 ......................................................................... 77.1

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公布之日起計十個工作天內向核准招考的實體提起訴

願。

（經經濟財政司司長於二零一六年三月七日的批示確認）

二零一六年二月十九日於統計暨普查局

典試委員會：

主席：統計暨普查局處長 鄧雨暉

委員：統計暨普查局首席顧問高級技術員 吳美賢

 澳門保安部隊事務局首席技術員 李家榮

（是項刊登費用為 $1,390.00）

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

人員進行高級技術員職程第一職階首席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《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

蘇榮勇 ............................................................................. 82.28
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按照上述行政法規第二十八條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年三月七日經濟財政司司長批示認可） 

二零一六年二月二十四日於勞工事務局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 張榮異

委員：首席高級技術員 林秀香

   司法警察局首席顧問高級技術員 鄺榮輝

（是項刊登費用為 $1,468.00）

為履行關於給予私人及私人機構財政資助的八月二十六日

第54/GM/97號批示，勞工事務局現公佈二零一五年度資助名

單：

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 úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 7 de Março de 2016).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 24 de 
Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Cheong Weng I, técnico superior assessor.

Vogais: Lam Sau Heong, técnico superior principal; e

Kong Weng Fai, técnico superior assessor principal da Polí-
cia Judiciária.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e às 
instituições particulares vem a Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, publicar a listagem dos apoios concedidos 
no ano de 2015:

受惠實體

Entidades beneficiárias

目的

Finalidades

許可批示日期

Despacho de

autorização

 資助金額

Montantes 

atribuídos 

澳門本地工人權益會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

16/1/2015、

20/1/2015、

29/7/2015及

8/10/2015

$ 415,156.20

澳門民生協進會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

20/1/2015及

29/7/2015

$ 125,504.00

澳門工人同盟總會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

20/1/2015、

29/7/2015及

24/8/2015

$ 116,356.00

澳門幼兒保教職工協會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

20/1/2015及

30/10/2015

$ 166,000.00

澳門勞動民生協會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

20/1/2015及

11/8/2015

$ 106,224.40

澳門物業管理員職工會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

20/1/2015及

11/8/2015

$ 114,987.40
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受惠實體

Entidades beneficiárias

目的

Finalidades

許可批示日期

Despacho de

autorização

 資助金額

Montantes 

atribuídos 

澳門工會聯合總會

Federação das Associações dos Operários 

de Macau

運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

4/12/2014、

14/1/2015、

22/1/2015、

15/4/2015、

24/4/2015、

13/8/2015及

13/10/2015

$ 6,281,353.00

澳門工人民生力量聯合工會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

20/1/2015、

29/5/2015及

19/10/2015

$ 773,480.00

澳門職工權益協會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

20/1/2015及

29/7/2015

$ 183,400.00

澳門工人自救會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

20/1/2015 $ 42,592.80

澳門裝修業聯合會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

20/1/2015、

7/6/2015及

7/10/2015

$ 184,915.60

澳門娛樂業. 酒店從業員工會

Macau Entertainment and Hotel Employees 

Union

運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e reali-

zação de actividades.

20/1/2015及

13/8/2015

$ 158,287.20

新澳門扎鐵聯合會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

8/4/2015及

3/6/2015

$ 328,006.00

澳門工人團結工會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

20/1/2015及

19/10/2015

$ 217,760.00

澳門民生權益促進會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

20/1/2015及

29/5/2015

$ 213,344.00

中國澳門鋼筋扎鐵工程工會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

20/1/2015 $ 96,000.00

澳門工人民生權益促進會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

20/1/2015 $ 85,176.00

澳門勞動民生聯合工會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

20/1/2015、

7/10/2015及

19/10/2015

$ 129,506.40

澳門建造業工友工會 運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

20/1/2015 $ 96,000.00

澳門草根階層聯合會 運作和舉辦活動經費。

Custear despesas de funcionamento e realização 

de actividades.

8/4/2015及

11/8/2015

$ 86,190.30
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二零一六年三月八日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $5,817.00）

受惠實體

Entidades beneficiárias

目的

Finalidades

許可批示日期

Despacho de

autorização

 資助金額

Montantes 

atribuídos 

博彩員工協進會 舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

9/4/2015 $ 203,952.00

澳門建造業總工會

Associação Geral dos Operários de Cons-

trução Civil de Macau

運作經費。

Custear despesas de funcionamento.

15/12/2014、

1/4/2015及

20/5/2015

$ 803,680.00

澳門職業安全健康協會

Associação de Saúde e Segurança Profis-

sional de Macau

舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

12/1/2015及

17/11/2015

$ 54,000.00

澳門心臟基金

Fundação Cardíaca de Macau

舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

1/4/2015 $ 30,000.00

澳門明愛

Caritas de Macau

舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

7/5/2015及

15/6/2015

$ 271,585.70

澳門建築安全協會 舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

20/5/2015 $ 20,000.00

國際青年商會中國澳門總會 舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

17/6/2015 $ 40,000.00

澳門中華新青年協會 舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

30/6/2015 $ 777,000.00

澳門特殊奧運會

Macau Special Olympics

舉辦活動經費。

Custear despesas de realização de actividades.

19/10/2015 $ 14,500.00

職業安全健康學術研討會：1名 研討會報名費。

Despesa de inscrição para seminário.

13/8/2015 $ 1,518.47

青年善用餘暇計劃2015：12名 實習津貼。

Subsídios para o estágio.

24/4/2015 $ 137,712.50

學員培訓津貼：776名 培訓津貼。

Subsídios de formação.

27/2/2013、

14/2/2014及

6/1/2015

$ 5,377,302.10

第8屆穗粵港澳安全知識競賽獎金：10名 比賽獎金。

Prémio do concurso.

7/8/2015、

1/6/2015及

16/12/2015

$ 135,000.00

第43屆世界職業技競賽獎金：44名 比賽獎金。

Prémio do concurso.

29/7/2014 $ 356,000.00

總計

Total

$ 18,142,490.07

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 8 de 
Março de 2016.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 5 817,00)
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公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為填補行政任用合同任

用的人員進行督察職程第一職階一等督察一缺的限制性晉級普

通開考公告已於二零一六年二月十七日在《澳門特別行政區公

報》第七期第二組內公佈，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》第十八條第三款規定，將

投考人臨時名單張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進廣

場大廈二樓本局行政財政處及上載本局內聯網。

按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定

名單。

二零一六年三月七日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,018.00）

博 彩 監 察 協 調 局

名 單

博彩監察協調局為填補編制外合同人員第一職階首席行政

技術助理員十七缺，經於二零一六年一月六日第一期《澳門特別

行政區公報》第二組公佈以文件審閱、有限制的方式進行普通晉

升開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 高保羅 ............................................................... 78.78

2.º 蘇麗萍 ............................................................... 78.33a）

3.º 馬婉君 ............................................................... 78.33a）

4.º 高加度 ............................................................... 78.33a）

5.º 鄭嘉敏 ............................................................... 78.33a）

6.º Alves, Albano José ......................................... 75.44 a）

7.º Da Silva Lei, Jaquelina ................................... 75.44 a）

8.º Sales Crestejo, Sandra Maria ........................ 75.44 a）

9.º 楊少陽 ............................................................... 75 a）

10.º 鄭芷葶 ............................................................... 75 a）

11.º 葉文俊 ............................................................... 75 a）

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», de 8 de Agosto, se encontra afixada na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira desta Direcção de Serviços, 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 inspector de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de inspector, para o pessoal provido em re-
gime de contrato administrativo de provimento do pessoal da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 17 de Fevereiro 
de 2016.

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 7 de 
Março de 2016.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dezassete lugares de assistente técnico administrativo princi-
pal, 1.º escalão, providos em regime de contrato administrativo 
de provimento do pessoal da Direcção de Inspecção e Coor-
denação de Jogos, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 1, II 
Série, de 6 de Janeiro de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Francisco Paulo Jaque Correia  ........................... 78,78

2.º Sou Lai Peng .......................................................... 78,33 a)

3.º Ma U Kuan ............................................................. 78,33 a)

4.º Ricardo Miguel Dias Colaço ............................... 78,33 a)

5.º Cheang Ka Man ..................................................... 78,33 a)

6.º Alves, Albano José ............................................... 75,44 a)

7.º Da Silva Lei, Jaquelina ......................................... 75,44 a)

8.º Sales Crestejo, Sandra Maria .............................. 75,44 a)

9.º Ieong Sio Ieong ...................................................... 75 a)

10.º Cheang Chi Teng ................................................... 75 a)

11.º Ip Man Chon .......................................................... 75 a)
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合格應考人： 分

12.º Batalha, Ricardo José .................................... 75 a）

13.º 梁滿庭 ............................................................... 75 a）

14.º 徐肇鏗 ............................................................... 71.67 a）

15.º 曹偉康 ............................................................... 71.67 a）

16.º 何秀虹 ............................................................... 71.67 a）

17.º 尹國開 ............................................................... 71.67 a）

a）得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條規定訂

出排名的優先次序。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作天內提起訴願。

（經二零一六年三月七日經濟財政司司長的批示確認）

二零一六年二月二十六日於博彩監察協調局

典試委員會：

主席：博彩監察協調局一等技術輔導員 丁文香

正選委員：博彩監察協調局二等技術輔導員 歐淑婷

  海事及水務局首席特級技術輔導員 楊永平

（是項刊登費用為 $2,448.00）

博彩監察協調局根據第26/2012號行政法規第九條第二款的

規定，茲公佈獲許可的博彩機製造商名單。

Candidatos aprovados: valores

12.º Batalha, Ricardo José ........................................... 75 a)

13.º Leong Mun Ting .................................................... 75 a)

14.º Choi Sio Hang ........................................................ 71,67 a)

15.º Chou Wai Hon Ricardo ........................................ 71,67 a)

16.º Ho Sau Hung .......................................................... 71,67 a)

17.º Van Kouk Hoi ........................................................ 71,67 a)

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

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

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

Economia e Finanças, de 7 de Março de 2016).

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 26 de 
Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Teng Man Heong, adjunto-técnico de 1.ª classe 
da DICJ.

Vogais efectivos: Ao Sok Teng, adjunto-técnico de 2.ª classe 
da DICJ; e

Ieong Weng Peng, adjunto-técnico especialista principal da 
DSAMA.

(Custo desta publicação $ 2 448,00)

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos torna pú-
blica a lista dos fabricantes de máquinas de jogo autorizados, 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2012:

博彩機製造商：

名稱 許可之有效期 公司設立地區 互聯網址

Ainsworth Game Technology Limited 03/03/2016~31/03/2017 Sydney, Australia www.ainsworth.com.au

Aristocrat (Macau) Pty Limited 03/03/2016~31/03/2017 Sydney, Australia www.aristocratgaming.com

IGT Germany GmbH 03/03/2016~31/03/2017 Lubbecke, Ger-

many

www.spielo.com

Interblock Asia Pacific Pty. Ltd 03/03/2016~31/03/2017 NSW, Australia www.interblockgaming.com

International Game Technology 03/03/2016~31/03/2017 Nevada, USA www.igt.com
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名稱 許可之有效期 公司設立地區 互聯網址

Konami Gaming, Inc. 03/03/2016~31/03/2017 Nevada, USA www.konamigaming.com

栢力博彩技術支援澳門股份有限公司 03/03/2016~31/03/2017 澳門 www.paltronics.com

SHFL 娛樂（亞洲）股份有限公司 03/03/2016~31/03/2017 澳門 www.shfl.com

Alphabet Technology Ltd. 03/03/2016~31/03/2017 台灣  

Aruze Gaming America, Inc. 03/03/2016~31/03/2017 Navada, USA www.aruzegaming.com

Aruze Gaming 澳門股份有限公司 03/03/2016~31/03/2017 澳門 www.aruzegaming.com

Austrian Gaming Industries GmbH 03/03/2016~31/03/2017 Austria, Europe www.novomatic.com

F2 Systems Inc. 03/03/2016~31/03/2017 Seoul, Korea www.f2.co.kr

FBM Systems and Electronics Inc. 03/03/2016~31/03/2017 Olongapo City, 

Philippines

www.fbmgaming.com

GAMA Technology Ltd. 03/03/2016~31/03/2017 Tortola, British 

Virgin Islands

JCM American Corporation, d/b/a JCM 

Global

03/03/2016~31/03/2017 Navada, USA www.jcmglobal.com

NRT Technology Corp. 03/03/2016~31/03/2017 Ontario, Canada www.nrttech.com

Pockaj d.o.o. 03/03/2016~31/03/2017 Koper www.alfastreet.si

中盛（國際）娛樂科技股份有限公司 03/03/2016~31/03/2017 澳門

Sega Sammy Creation Inc. 03/03/2016~31/03/2017 Tokyo, Japan www.segasammycreation.co.jp

SYNOT W, a.s 03/03/2016~31/03/2017 Brno, Czech 

Republic

www.synotloterie.eu

Weike Gaming Technology(s) Pte Ltd 03/03/2016~31/03/2017 Singapore www.weikegaming.com

匯科（澳門）股份有限公司 03/03/2016~31/03/2017 澳門 www.ltgame.net

尊博科技股份有限公司 03/03/2016~31/03/2017 台灣 www.jumbogames.com.tw

泰偉電子股份有限公司 03/03/2016~31/03/2017 台灣 www.astrocorp.com.tw

ICON 博彩科技股份有限公司 18/01/2016~31/03/2017 澳門

Fabricantes de máquinas de jogo:

Designação Validade da autorização

Local de 

constituição 

da sociedade

Sítio na Internet

Ainsworth Game Technology Limited 03/03/2016~31/03/2017 Sydney, Australia www.ainsworth.com.au

Aristocrat (Macau) Pty Limited 03/03/2016~31/03/2017 Sydney, Australia www.aristocratgaming.com

IGT Germany GmbH 03/03/2016~31/03/2017 Lubbecke, Germany www.spielo.com

Interblock Asia Pacific Pty. Ltd 03/03/2016~31/03/2017 NSW, Australia www.interblockgaming.com

International Game Technology 03/03/2016~31/03/2017 Nevada, USA www.igt.com

Konami Gaming, Inc. 03/03/2016~31/03/2017 Nevada, USA www.konamigaming.com

Companhia de Apoio Tecnico de Jogos 

Paltronics (Macau) S.A.

03/03/2016~31/03/2017 Macau www.paltronics.com
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Designação Validade da autorização

Local de 

constituição 

da sociedade

Sítio na Internet

SHFL Entretenimento (Ásia), S.A. 03/03/2016~31/03/2017 Macau www.shfl.com

Alphabet Technology Ltd. 03/03/2016~31/03/2017 Taiwan  

Aruze Gaming America, Inc. 03/03/2016~31/03/2017 Navada, USA www.aruzegaming.com

Aruze Gaming Macau, S.A. 03/03/2016~31/03/2017 Macau www.aruzegaming.com

Austrian Gaming Industries GmbH 03/03/2016~31/03/2017 Austria, Europe www.novomatic.com

F2 Systems Inc. 03/03/2016~31/03/2017 Seoul, Korea www.f2.co.kr

FBM Systems and Electronics Inc. 03/03/2016~31/03/2017 Olongapo City, 

Philippines

www.fbmgaming.com

GAMA Technology Ltd. 03/03/2016~31/03/2017 Tortola, British 

Virgin Islands

JCM American Corporation, d/b/a JCM 

Global

03/03/2016~31/03/2017 Navada, USA www.jcmglobal.com

NRT Technology Corp. 03/03/2016~31/03/2017 Ontario, Canada www.nrttech.com

Pockaj d.o.o. 03/03/2016~31/03/2017 Koper www.alfastreet.si

Prosperidade — Tecnologia de Entrete-

nimento (Internacional), S.A.

03/03/2016~31/03/2017 Macau

Sega Sammy Creation Inc. 03/03/2016~31/03/2017 Tokyo, Japan www.segasammycreation.co.jp

SYNOT W, a.s 03/03/2016~31/03/2017 Brno, Czech 

Republic

www.synotloterie.eu

Weike Gaming Technology(s) Pte Ltd 03/03/2016~31/03/2017 Singapore www.weikegaming.com

Tech (Macau) S.A. 03/03/2016~31/03/2017 Macau www.ltgame.net

Jumbo Technology Co., Ltd. 03/03/2016~31/03/2017 Taiwan www.jumbogames.com.tw

ASTRO Corporation 03/03/2016~31/03/2017 Taiwan www.astrocorp.com.tw

ICON — Sociedade de Tecnologia de 

Jogo Macau, S.A.

18/01/2016~31/03/2017 Macau

博彩機代理商：

名稱 許可之有效期 公司設立地區 互聯網址

亞洲先鋒娛樂股份有限公司 03/03/2016~31/03/2017 澳門 www.apemacau.com

RGB（澳門）股份有限公司 03/03/2016~31/03/2017 澳門 www.rgbgames.com

Agentes de fabricantes de máquinas de jogo:

Designação Validade da autorização

Local de 

constituição 

da sociedade

Sítio na Internet

Sociedade de Entretenimento Asia 

Pioneer S.A.;

03/03/2016~31/03/2017 Macau www.apemacau.com
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Designação Validade da autorização

Local de 

constituição 

da sociedade

Sítio na Internet

RGB (Macau) S.A. 03/03/2016~31/03/2017 Macau www.rgbgames.com

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 3 de 
Março de 2016.

O Director, substituto, Leong Man Ion, Anthony.

(Custo desta publicação $ 5 778,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de seis 
lugares de adjunto-técnico especialista, 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 2, II Série, de 13 
de Janeiro de 2016: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Lai Chi Kwong ...............................................................83,33

2.º Chan Tek Ian .................................................................83,28

3.º Lai Sok Kuai ..................................................................82,67

4.º Lou Pui Si .......................................................................82,39

5.º Kok Wai Ip .....................................................................81,94

6.º Lo Fong Leng .................................................................80,83

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

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

Segurança, de 7 de Março de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 3 de Março de 2016.

O Júri:

Presidente: Chan Io Lei, técnico superior assessor da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Tang Si Meng, adjunto-técnico especialista da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Chan, Nicole, técnico de 2.ª classe da Polícia Judiciária.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

二零一六年三月三日於博彩監察協調局

代局長 梁文潤

（是項刊登費用為 $5,778.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

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

職程第一職階特級技術輔導員六缺，經於二零一六年一月十三日

第二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限

制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 黎志光 ........................................................................ 83.33

2.º 陳迪欣 ........................................................................ 83.28

3.º 黎淑葵 ........................................................................ 82.67

4.º 盧佩絲 ........................................................................ 82.39

5.º 郭偉業 ........................................................................ 81.94

6.º 羅鳳玲 ........................................................................ 80.83

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上

訴。 

（經保安司司長於二零一六年三月七日的批示確認）

二零一六年三月三日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳曉利

委員：澳門保安部隊事務局特級技術輔導員 鄧絲銘

 司法警察局二等技術員 陳雅妍

（是項刊登費用為 $1,634.00）
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公 告

澳門保安部隊事務局為填補行政任用合同人員技術員職程

第一職階首席特級技術員一缺，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。

二零一六年三月四日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 方貴安 

委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 黃寶儀 

   體育局顧問高級技術員 馬子聰 

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同行政

技術助理員職程第一職階一等行政技術助理員一缺，經於二零

一六年二月十七日第七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，

以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第

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。

二零一六年三月四日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局二等技術員 陸瑞儀

委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 郭珮珊

   交通事務局二等技術員 鄺振濠

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 lu-
gar de técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira de 
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 6, II Série, de 11 de Fe-
vereiro 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 4 de Março de 2016.

O Júri: 

Presidente: Fong Kuai On, técnico superior assessor da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau. 

Vogais: Vong Pou Iu, técnico superior assessor da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e 

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

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 assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de assistente técnico administrativo, em regime de 
contrato administrativo de provimento, do pessoal civil da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 17 de Fevereiro 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 4 de Março de 2016.

O Júri: 

Presidente: Lok Soi I, técnico de 2.ª classe da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Kuok Pui San, adjunto-técnico principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Kuong Chan Hou, técnico de 2.ª classe da Direcção dos Ser-
viços para os Assuntos de Tráfego. 
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澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同翻譯員

職程第一職階一等翻譯員兩缺，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。

二零一六年三月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顧問高級技術員 高振文 

委員：澳門保安部隊事務局首席高級技術員 何嘉慧

   行政公職局一等翻譯員 Gaspar Garcia

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同技術輔

導員職程第一職階首席技術輔導員（資訊範疇）一缺，經於二

零一六年二月十七日第七期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第

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。

二零一六年三月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技術員 鄭文傑

委員：澳門保安部隊事務局首席技術輔導員 冼容彩

   身份證明局特級技術輔導員 馮瑞珠

（是項刊登費用為 $4,280.00）

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 lu-
gares de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, da carrei-
ra de intérprete-tradutor, em regime de contrato administrati-
vo de provimento do pessoal civil da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro 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 7 de Março de 2016.

O Júri: 

Presidente: Kou Chan Man, técnico superior assessor da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Ho Ka Wai, técnico superior principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Gaspar Garcia, intérprete-tradutor de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública.

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 principal, 1.º escalão, área de informática, 
da carreira de adjunto-técnico, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento do pessoal civil da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 7, II Série, de 17 de Fevereiro 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 9 de Março de 2016.

O Júri: 

Presidente: Cheang Antonio Conceição, técnico principal da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Sin Iong Choi, adjunto-técnico principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Fong Soi Chu, adjunto-técnico especialista da Direcção dos 
Serviços de Identificação.

(Custo desta publicação $ 4 280,00)
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第8/2016/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零一六年三月二日的批示，澳門保安部隊

事務局為取得「無線電通訊設備」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事

務局行政管理廳採購科查閱有關《招標方案》及《承投規則》；

索取上述文件之影印本，須繳付影印費用。

標書必須於二零一六年四月二十日下午五時前遞交澳門保

安部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及《承投

規則》所規定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保$246,700.00

（澳門幣貳拾肆萬陸仟柒佰元整）之證明文件。該擔保須以現

金、本票（抬頭人為「澳門保安部隊事務局」）或銀行擔保之方

式遞交，倘以現金或本票方式，則應交予澳門保安部隊事務局行

政管理廳出納；倘屬銀行擔保，該擔保不得附條件或受終止性期

限約束。

開標日期為二零一六年四月二十一日上午十時，將在澳門兵

營斜巷澳門保安部隊事務局開標。根據七月六日第63/85/M號法

令第二十七條的規定，投標人或其合法代表屆時應出席，以便對

標書中可能存疑之處作出澄清。

自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，投標人可前往

澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局行政管理廳採購科確切瞭解

是否尚有附加之說明文件。

二零一六年三月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 $1,732.00）

根據第14/2009號法律、第12/2015號法律及第23/2011號行

政法規之規定，現以審查文件及有限制方式，為本局文職人員進

行下列普通晉級開考，以填補以下空缺：

行政任用合同人員：

第一職階特級技術員兩缺；

Concurso Público n.º 8/2016/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 2 de Março de 2016, se encon-
tra aberto o concurso público para a aquisição de «Equipamen-
tos de radiocomunicações».

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

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 20 de Abril de 2016. Além da entrega dos 
documentos referidos no respectivo programa do concurso e 
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento 
comprovativo da caução provisória, no valor de $246 700,00 
(duzentas e quarenta e seis mil e setecentas patacas) prestada 
em numerário, ordem de caixa (em nome da DSFSM), ou por 
garantia bancária. Caso a referida caução seja prestada em nu-
merário ou ordem de caixa, deverá ser entregue à Tesouraria 
do Departamento de Administração da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau. Caso seja prestada em ga-
rantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou termo 
resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,00 horas do dia 21 de Abril de 2016. Os 
concorrentes ou seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho, a fim de esclarecerem as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

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

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

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

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais e condicionados ao pessoal civil da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 e na Lei n.º 12/2015 e no 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para o preenchimen-
to dos seguintes lugares:

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

Dois lugares de técnico especialista, 1.º escalão;
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第一職階一等技術輔導員一缺。

上述開考之通告已上載於澳門保安部隊網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門保安部隊事務局大堂。投考申請應自本公

告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十

日內遞交。

二零一六年三月九日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $1,126.00）

司 法 警 察 局

公 告

司法警察局通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政

任用合同制度填補重型車輛司機職程之第一職階重型車輛司機

兩缺，有關開考通告刊登於二零一五年八月五日第三十一期第

二組《澳門特別行政區公報》。現根據第23/2011號行政法規第

二十七條第二款的規定，公佈實踐考試及格並獲准進入專業面

試之准考人名單，該名單已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警

察局大樓地下行政輔助中心（長崎街23號入口），投考人亦可透

過設置於本局大樓及路氹分局地下的“資訊亭”查閱，或可瀏覽

本局網站：www.pj.gov.mo。

司法警察局通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政

任用合同制度填補輕型車輛司機職程之第一職階輕型車輛司機

三缺，有關開考通告刊登於二零一五年八月五日第三十一期第

二組《澳門特別行政區公報》。現根據第23/2011號行政法規第

二十七條第二款的規定，公佈實踐考試及格並獲准進入專業面

試之准考人名單，該名單已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警

察局大樓地下行政輔助中心（長崎街23號入口），投考人亦可透

過設置於本局大樓及路氹分局地下的“資訊亭”查閱，或可瀏覽

本局網站：www.pj.gov.mo。

二零一六年三月八日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,566.00）

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

Os respectivos avisos de abertura encontram-se disponíveis 
nas webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública, bem 
como afixados no átrio destes Serviços. O prazo para a apre-
sentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 9 de Março de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no 
rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, 
n.º 23), podendo ser ainda consultada nos quiosques de infor-
mações instalados no rés-do-chão do mesmo Edifício e no da 
Delegação de COTAI, bem como no website desta Polícia: 
www.pj.gov.mo, a lista dos candidatos aprovados na prova prá-
tica e admitidos à entrevista profissional do concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de motorista de pesados, 1.º escalão, 
da carreira de motorista de pesados, em regime de contrato 
administrativo de provimento da Polícia Judiciária, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 31, II Série, de 5 de Agosto de 2015. 

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

Polícia Judiciária, aos 8 de Março de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)
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通 告

按照二零一六年二月二十九日保安司司長批示，並根據第

14/2009號法律及第23/2011號行政法規之規定，司法警察局現

通過考核方式進行普通對外入職開考，以填補本局人員編制內

翻譯員職程之第一職階二等翻譯員（中英文）兩缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

二十天內遞交。

有效期為一年，在最後成績名單公佈之日起計一年內出現職

位空缺即可填補。

2. 投考條件

在遞交投考報名表之期限內，符合以下條件的人士均可投

考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）成年；

c）具備中英翻譯學士學位或語言（中文或英文）學士學位；

d）具備任職能力； 

e）身體健康及精神健全。

3. 投考方式

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的投考報名

表（格式一，可於印務局購買或在該局網站下載），並連同下列

文件於指定限期及辦公時間內親送澳門友誼大馬路823號司法

警察局大樓地下行政輔助中心（長崎街23號入口）報名。

投考人委託他人代交報名表時，受託人需出示投考人的身份

證明文件（副本亦可）作核對簽名之用。

投考人應提交下列文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para a Segurança, de 29 de Fevereiro de 2016, e nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, se encontra aberto o concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
dois lugares de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de intérprete-tradutor (línguas chinesa e inglesa), do 
quadro da Polícia Judiciária:

1. Tipo, prazo e validade

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

O presente concurso é válido por um ano, desde que haja 
vaga a mesma pode ser preenchida dentro de um ano, a contar 
da data da publicação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo 
do prazo de apresentação de candidaturas, preencham os se-
guintes requisitos:

a) A residência permanente na Região Administrativa Espe-
cial de Macau;

b) A maioridade;

c) Estejam habilitados com licenciatura em tradução e inter-
pretação (chinês e inglês) ou em línguas (chinesa ou inglesa);

d) A capacidade profissional;

e) A aptidão física e mental.

3. Formalização de candidatura

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
Ficha de Inscrição em Concurso, aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (modelo 1, pode ser comprado 
na Imprensa Oficial ou obtido através de download no website 
da mesma), devendo a mesma ser entregue, pessoalmente, den-
tro do prazo fixado e durante as horas de expediente, no Nú-
cleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da 
Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau 
(entrada junto à Rua de Nagasaki, n.º 23).

Caso o concorrente peça a outrem para entregar a Ficha de 
Inscrição em Concurso, o representante deve apresentar o do-
cumento de identificação (é admitida a fotocópia) do concor-
rente para a confirmação.

Os candidatos devem apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido (apresentação 
do original para confirmação);

b) Nota curricular assinada pelo próprio candidato (em chi-
nês ou português);
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c）本通告所要求之學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

d）為著履歷分析的效力，倘投考人具有專業資格證書，應提

交其副本（須出示正本作核對）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案內已存有

a）、c）及e）項所指文件，可免除提交，但須於報考時明確聲明。

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，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載

有各學年的所有科目的文件。

4. 職務內容

須忠於文章內容和寫作風格進行兩種語文翻譯（中英 /英

中）；須忠於演說者的正確意思進行兩種語文的接續傳譯或同

聲傳譯（中英/英中）；對中英/英中文本進行翻譯鑑定；執行獲指

派的特定範疇的翻譯或傳譯工作。

5. 薪俸、權利及福利 

第一職階二等翻譯員之薪俸點為第14/2009號法律附件一之

表七所載的440點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

6. 甄選方法

第一項甄選方法：知識考試 （分兩個階段進行）

第一階段：筆試；

第二階段：口試；

第二項甄選方法：專業面試；

第三項甄選方法：履歷分析。

筆試時間為三小時，口試時間為三十分鐘。

c) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (apresentação do original 
para confirmação);

d) Caso os candidatos detenham certificados de habilitações 
profissionais, devem entregar cópia dos documentos compro-
vativos (é necessária a apresentação do original para autentica-
ção), para efeitos de análise curricular;

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, bem como a avaliação do desempenho revelante para 
apresentação a concurso.

Os candidatos, sendo vinculados aos serviços públicos, ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), c) e e), caso se encontrem arquivados nos respecti-
vos processos individuais, devendo, neste caso, ser declarado 
expressamente tal facto na ficha de inscrição.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das 
habilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão 
conformes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser 
exigido aos candidatos a apresentação do programa dos cursos 
pertinentes, ou demais documentos, dos quais constem as dis-
ciplinas de cada ano lectivo, se necessário.

4. Conteúdo funcional

Efectua a tradução de textos escritos de uma das línguas 
para a outra (chinês/inglês) e vice-versa, procurando respeitar 
o conteúdo e a forma dos mesmos; faz a interpretação conse-
cutiva ou simultânea de intervenções orais de uma para outra 
(chinês/inglês) e vice-versa, procurando respeitar o sentido 
exacto do que é dito pelos intervenientes; presta serviços de 
peritagem oficial em documentos escritos em qualquer das lín-
guas (chinês/inglês); pode ser especializado em certos tipos de 
tradução ou de interpretação e ser designado em conformida-
de.

5. Vencimento, direitos e regalias

O intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo ín-
dice 440 da tabela indiciária de vencimento constante do Mapa 
7 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui os direitos e regalias 
previstos no regime geral da função pública.

6. Método de selecção

1.º método de selecção: Provas de conhecimentos, desenvol-
ver-se-ão em duas fases:

1.ª fase: prova escrita;

2.ª fase: prova oral;

2.º método de selecção: Entrevista profissional;

3.º método de selecção: Análise curricular.

A prova escrita tem a duração de três horas e a prova oral 
tem a duração de trinta minutos.
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缺席或放棄上述第一項甄選方法（包括第一階段或第二階

段）或第二項甄選方法者即被除名。

7. 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任相關職務所須具備的一般知識

或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

相關職務的能力。

8. 評分制度

第一項甄選方法：知識考試——60%

第一階段：筆試——30%；

第二階段：口試——30%。

第二項甄選方法：專業面試——30%；

第三項甄選方法：履歷分析——10%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

知識考試（包括筆試及口試）及專業面試均為淘汰制，得分

低於50分者被淘汰。

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，並

將以0分至100分表示，低於50分者被淘汰。

9. 優先條件

如投考人得分相同，按第23/2011號行政法規第二十六條所

規定的優先條件排列名次。

10. 公佈名單

臨時名單、確定名單、分別獲准進入口試及專業面試的投考

人名單將張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行

政輔助中心（長崎街23號入口），並上載到本局網站www.pj.gov.

m o。上述名單的張貼及查閱地點亦會在《澳門特別行政區公

報》公佈。

最後成績名單經認可後將公佈於《澳門特別行政區公報》。

11. 考試範圍

I. 中文翻譯英文；

O candidato que falte ou desista do 1.º método (1.ª fase ou 2.ª 
fase) ou 2.º método de selecção é automaticamente excluído.

7. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho da respectiva função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação de desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar.

8. Sistema de classificação

1.º método de selecção: Prova de conhecimentos — 60%;

1.ª fase: prova escrita — 30%;

2.ª fase: prova oral — 30%.

2.º método de selecção: Entrevista profissional — 30%;

3.º método de selecção: Análise curricular — 10%.

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

A prova de conhecimentos (prova escrita e prova oral) e a 
entrevista profissional são de carácter eliminatório e consi-
deram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

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

9. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Publicitação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifí-
cio da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, 
Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, n.º 23), e disponi-
bilizadas no website da mesma (www.pj.gov.mo). Os locais de 
afixação e de acesso às listas supracitadas serão igualmente 
publicados no Boletim Oficial da RAEM.

A lista classificativa final é publicada no Boletim Oficial da 
RAEM, após a homologação.

11. Programa das provas

I. Tradução de chinês para inglês;
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II. 英文翻譯中文；

III. 中（粵語/普通話）、英文閱讀理解；

IV. 中（粵語/普通話）、英文寫作及口語表達能力；

V. 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

VI. 澳門公職法律制度：

• 經第62/98/M號法令修改的第87/89/M號法令核准的《澳

門公共行政工作人員通則》；

•  第14/2009號法律——公務人員職程制度；

• 第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓；

• 第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

VII. 司法警察局之法規：

• 第5/2006號法律——司法警察局；

• 經第20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規——

訂定司法警察局的組織及運作；

• 第27/98/M號法令第四十九條、第五十條及第五十一條；

• 第26/99/M號法令——訂定司法警察局人員職程之特別制

度；

• 第32/98/M號法令——規範司法警察學校之職責、權限及

內部組織；

• 第27/2003號行政法規——規範司法警察局特別制度職程

的入職與晉升的聘任、甄選及培訓程序。

投考人可查閱上述法例，並只可於筆試時使用字典（僅限使

用紙本字典），此外，不得使用其他參考書籍或資料。

12. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規所規

範。

13. 注意事項

投考人所遞交之資料只作本局是次招聘用途，並將按照第

8/2005號法律的規定進行處理。

14. 典試委員會之組成

典試委員會之組成如下﹕

主席：副局長 杜淑森 

II. Tradução de inglês e chinês;

III. Leitura e interpretação de textos escritos em chinês 
(cantonense/mandarim) inglês;

IV. Redacção de textos e capacidade de comunicação oral 
nas línguas chinesa (cantonense/mandarim) e inglesa;

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

VI. Regime Jurídico dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau:

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

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

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

• Lei n.º 12/2015 — Regime do contrato de trabalho nos ser-
viços públicos;

VII. Legislação relativa à Polícia Judiciária:

• Lei n.º 5/2006 — Polícia Judiciária;

• Regulamento Administrativo n.º 9/2006, na redacção dada 
pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2010 — Estabelece a 
organização e funcionamento da Polícia Judiciária;

• Decreto-Lei n.º 27/98/M — artigos 49.º, 50.º e 51.º;

• Decreto-Lei n.º 26/99/M — Define as carreiras de regime 
especial do pessoal da Polícia Judiciária;

• Decreto-Lei n.º 32/98/M — Regula as atribuições, compe-
tências e organização interna da Escola da Polícia Judiciária;

• Regulamento Administrativo n.º 27/2003 — Regulamenta o 
processo de recrutamento, selecção e formação para o ingresso 
e acesso nas carreiras de regime especial da Polícia Judiciária.

Aos candidatos é permitida a consulta da legislação acima 
referida e na prova escrita, é permitido consultar dicionários 
(apenas em suporte papel), à excepção de quaisquer livros de 
referência ou informações.

12. Legislação aplicável

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

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para o 
presente recrutamento desta Polícia. Todos os dados da candi-
datura serão tratados de acordo com as normas da Lei 
n.º 8/2005.

14. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Tou Sok Sam, subdirectora.
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正選委員：顧問高級技術員（職務主管）  黃建玲 

   副督察 劉敏玲

候補委員：顧問高級技術員 陳永威 

  首席高級技術員 區穎芝 

二零一六年三月十日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $9,082.00）

按照二零一六年二月二十九日保安司司長批示，並根據第

14/2009號法律、第12/2015號法律及第23/2011號行政法規之規

定，司法警察局現通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政

任用合同制度填補本局技術工人職程之第五職階技術工人（電

工範疇）一缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

二十天內遞交。

有效期為一年，在最後成績名單公佈之日起計一年內出現職

位空缺即可填補。

2. 投考條件

在遞交投考報名表之期限內，符合以下條件的人士均可投

考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）成年；

c）具備小學畢業學歷；

d）具有十一年或以上的相關工作經驗；

e）具備任職能力； 

f）身體健康及精神健全。

3. 投考方式

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的投考報名

表（格式一，可於印務局購買或在該局網站下載），並連同下列

Vogais efectivas: Wong Kin Ling Ester, técnica superior as-
sessora (chefia funcional); e

Lao Man Leng, subinspectora.

Vogais suplentes: Chan Weng Vai, técnico superior assessor; e

Au Vangee Wingchee, técnica superior principal.

Polícia Judiciária, aos 10 de Março de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 9 082,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 29 de Fevereiro de 2016, e nos termos de-
finidos nas Leis n.os 14/2009 e 12/2015, e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011, se encontra aberto o concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de um lugar de operário qualificado, 5.º escalão, área de 
electricista, da carreira de operário qualificado, em regime de 
contrato administrativo de provimento da Polícia Judiciária:

1. Tipo, prazo e validade

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

O presente concurso é válido por um ano, desde que haja 
vaga, a mesma pode ser preenchida dentro de um ano, a contar 
da data da publicação da lista classificativa final. 

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que, até ao termo 
do prazo de apresentação de candidaturas, preencham os se-
guintes requisitos:

a) A residência permanente da Região Administrativa Espe-
cial de Macau;

b) A maioridade;

c) Estejam habilitados com o ensino primário;

d) Possuam experiência profissional de onze anos ou mais na 
respectiva área;

e) A capacidade profissional;

f) A aptidão física e mental.

3. Formalização de candidatura

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
Ficha de Inscrição em Concurso, aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (modelo 1, pode ser comprado 
na Imprensa Oficial ou obtido através de download no website 
da mesma), devendo a mesma ser entregue, pessoalmente, den-
tro do prazo fixado e durante as horas de expediente, no Nú-
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文件於指定限期及辦公時間內親送澳門友誼大馬路823號司法

警察局大樓地下行政輔助中心（長崎街23號入口）報名。

投考人委託他人代交報名表時，受託人需出示投考人的身份

證明文件（副本亦可）作核對簽名之用。

投考人應提交下列文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

c）本通告所要求之學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

d）為著履歷分析的效力，倘投考人具有專業資格證書，應提

交其副本（須出示正本作核對）；

e）經投考人所任職的僱主實體發出，證明其具有十一年或

以上相關工作經驗的文件；或投考人以其名譽承諾聲明其具有

十一年或以上相關工作經驗的文件；

f）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案內已存有

a）、c）及f）項所指文件，可免除提交，但須於報考時明確聲明。

4. 職務內容的一般特徵

須具備專業資格或相關工作經驗，以便擔任既定一般指示

中具一定複雜程度的人手或機械操作的生產活動方面或維修及

保養方面的執行性職務。

5. 職務內容

安裝、保存和維修電路和電氣設備：理解各種圖則、圖表或

其它技術規格；安裝電動、發聲、發熱、冷凍、發光或動力的機

器、器材和設備；決定位置和安裝電氣配件，尤其是安裝配電

板、斷路器和分流器、電錶、開關和插座；安排和固定導電體；適

cleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da 
Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Macau 
(entrada junto à Rua de Nagasaki, n.º 23).

Caso o concorrente peça a outrem para entregar a Ficha de 
Inscrição em Concurso, o representante deve apresentar o do-
cumento de identificação (é admitida a fotocópia) do concor-
rente para a confirmação.

Os candidatos devem apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido (apresentação 
do original para confirmação);

b) Nota curricular assinada pelo próprio candidato (em chi-
nês ou português);

c) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas exigidas no presente aviso (apresentação do original 
para confirmação);

d) Caso os candidatos detenham certificados de habilitações 
profissionais, devem entregar cópia dos documentos compro-
vativos (é necessária a apresentação do original para autentica-
ção), para efeitos de análise curricular;

e) Documento emitido pela entidade empregadora para com-
provar a sua experiência profissional de onze anos ou mais, na 
respectiva área; ou declaração sob compromisso de honra que 
tem onze anos ou mais sobre a sua experiência profissional, na 
respectiva área;

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

Os candidatos, sendo vinculados aos serviços públicos, ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), c) e f), caso se encontrem arquivados nos respecti-
vos processos individuais, devendo, neste caso, ser declarado 
expressamente tal facto na ficha de inscrição.

4. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de carácter manual ou mecâ-
nico, de actividades produtivas e de reparação ou manutenção, 
com graus de complexidade variáveis, enquadradas em instru-
ções gerais bem definidas, requerendo habilitação profissional 
ou respectiva experiência de trabalho.

5. Conteúdo funcional

Instala, conserva e repara circuitos e aparelhagens eléctricas: 
interpreta desenhos, esquemas ou outras especificações téc-
nicas; instala máquinas, aparelhos e equipamentos eléctricos, 
sonoros, caloríficos, frigoríficos, luminosos ou de força motriz; 
determina a localização e instala órgãos eléctricos, nomeada-
mente quadros de distribuição, caixas de fusíveis e derivação, 
contadores, interruptores e tomadas; dispõe e fixa condutores; 
dobra e assenta adequadamente calhas e tubos metálicos, plás-
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當地彎曲和固定金屬、塑膠或其他物料的通道和管道，以安放電

線或電纜；接駁或使駁口絕緣以便得到所要求的電路；找出和確

定裝置或運作的障礙，並在有需要時使用檢查和量度器；使用適

合的工具，緊接、焊接、以任何方式維修或替換機組、部件或損

壞的電線和作有關的安裝；當工作流程需要，可從事簡單的泥水

或木工工作；可以專門從事汽車電氣或電動系統故障等方面的

工作；遵守所處理設施方面的法律規定。

6. 薪俸、權利及福利 

第五職階技術工人之薪俸點為第14/2009號法律附件一之表

二第二級別所載的200點，並享有公職一般制度規定的權利及福

利。

7. 甄選方法

第一項甄選方法：知識考試（分兩個階段進行）

第一階段——知識筆試；

第二階段——實踐考試；

第二項甄選方法：專業面試；

第三項甄選方法：履歷分析。

知識筆試時間為兩小時，投考人可選擇以中文或葡文其中一

種語言作答；實踐考試時間為三小時，主要對操作技術的測試。

缺席或放棄上述第一項甄選方法（包括第一階段或第二階

段）或第二項甄選方法者即被除名。

8. 甄選方法的目的

知識考試是評估投考人擔任相關職務所須具有的一般知識

或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

相關職務的能力。

9. 評分制度

第一項甄選方法：知識考試——50%；

第一階段——知識筆試（佔知識考試40%）；

第二階段——實踐考試（佔知識考試60%）；

ticos ou de outros materiais, colocando os fios ou cabos no seu 
interior; executa ou isola as ligações de modo a obter os circui-
tos eléctricos pretendidos; localiza e determina deficiências de 
instalação ou de funcionamento, utilizando quando necessário 
aparelhos de detecção e medida; aperta, solda, repara por 
qualquer outro modo ou substitui os conjuntos, peças ou fios 
deficientes e procede à respectiva montagem, utilizando as fer-
ramentas adequadas; pode executar tarefas simples de pedreiro 
ou carpinteiro quando necessárias para a prossecução do seu 
trabalho; pode especializar-se em electricidade de automóveis 
ou em avarias de sistemas eléctricos; cumpre as disposições le-
gais relativas às instalações de que trata.

6. Vencimento, direitos e regalias

O operário qualificado, 5.º escalão, vence pelo índice 200 da 
tabela indiciária de vencimento constante do nível 2 do Mapa 2 
do Anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui os direitos previstos no 
regime geral da função pública.

7. Método de selecção

1.º método de selecção: Provas de conhecimentos, desenvol-
ver-se-ão em duas fases:

1.ª fase: prova escrita;

2.ª fase: prova prática;

2.º método de selecção: Entrevista profissional;

3.º método de selecção: Análise curricular.

A prova escrita tem a duração de duas horas, podendo ser 
redigida, mediante escolha dos candidatos, em língua chinesa 
ou portuguesa.

A prova prática que tem a duração de três horas, é um exame 
técnico de operação.

O candidato que falte ou desista do 1.º método (1.ª fase ou 2.ª 
fase)  ou 2.º método de selecção é automaticamente excluído.

8. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

A análise curricular visa examinar a preparação do candida-
to para o desempenho da respectiva função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação de desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar.

9. Sistema de classificação

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

1.ª fase: prova escrita (vale 40% da prova de conhecimentos); 

2.ª fase: prova prática (vale 60% da prova de conhecimentos);
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第二項甄選方法：專業面試——40%；

第三項甄選方法：履歷分析——10%。

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

知識考試（包括知識筆試及實踐考試）及專業面試均為淘汰

制，得分低於50分者被淘汰。

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，並

以0分至100分表示，低於50分者被淘汰。

10. 優先條件

如投考人得分相同，按第23/2011號行政法規第二十六條所

規定的優先條件排列名次。

11. 任用形式

以行政任用合同制度任用，試用期為期六個月。

12. 公佈名單

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門友誼大馬路

823號司法警察局大樓地下行政輔助中心（長崎街23號入口），

並上載到本局網站www.pj.gov.mo。上述名單的張貼及查閱地點

亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後將公佈於《澳門特別行政區公報》。

13. 考試範圍

13.1 知識筆試

——一般文化常識，電工範疇的理論知識及安全知識；

13.2 實踐考試

——電氣裝置安裝及維修的操作技術：

管道安裝：塑膠及金屬管道的安裝方法及技巧；

電路安裝：插座電路、二掣一燈電路、三掣一燈電路、時間

掣、熱水爐電路、光管電路；

故障診斷：三相電動機及控制箱，配電箱故障診斷；

控制電路：三相電動機直接起動、星角起動及順/逆時針方向

轉動。

2.º método de selecção: Entrevista profissional) — 40%;

3.º método de selecção: Análise curricular — 10%.

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

A prova de conhecimentos (prova escrita e prova prática) e 
a entrevista profissional são de carácter eliminatório e consi-
deram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores.

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

10. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

11. Forma de provimento

É provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento, o período experimental tem a duração de seis meses.

12. Publicitação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifí-
cio da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, 
Macau (entrada junto à Rua de Nagasaki, n.º 23), e disponi-
bilizadas no website da mesma (www.pj.gov.mo). Os locais de 
afixação e de acesso às listas supracitadas serão igualmente 
publicados no Boletim Oficial da RAEM.

A lista classificativa final é publicada no Boletim Oficial da 
RAEM, após a homologação.

13. Programa das provas

13.1 Prova escrita

— Conhecimentos básicos de cultura geral, conhecimentos 
teóricos na área de electricista e na segurança;

13.2 Prova prática

— Técnica operacional de instalação e reparação do disposi-
tivo eléctrico:

Instalação de tubos: método e técnica da instalação de tubos 
plásticos e metálicos;

Instalação de circuitos: circuito de tomada, circuito de termi-
nal de dois interruptores que controlam um conjunto de luzes, 
circuito de terminal de três interruptores que controlam um 
conjunto de luzes, cronómetro, circuito do aquecedor de água, 
circuito de lâmpada fluorescente;

Diagnóstico de falhas: motor trifásico e painel de controlo, 
diagnóstico de falhas do quadro de distribuição eléctrica;

Circuito de controlo: partida directa, arranque estrela-triân-
gulo e para a frente reverso do motor trifásico.
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Os candidatos não podem consultar quaisquer livros de refe-
rência ou outras informações.

14. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das 
Leis n.os 14/2009 e 12/2015, e do Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011.

15. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para o 
presente recrutamento desta Polícia. Todos os dados da candi-
datura serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.

16. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte composição:

Presidente: Chan Weng Hong, chefe de divisão.

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

Man Wai Kei, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Lei Hong I, técnico superior assessor; e

Chiang Iat Hou Paulo, técnico superior de 2.ª classe (chefia 
funcional). 

Polícia Judiciária, aos 10 de Março de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 9 382,00)

Tendo-se verificado uma inexactidão na versão chinesa da 
lista de classificação final do concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de 
servente, em regime de contrato administrativo de provimento 
da Polícia Judiciária, publicada no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 5/2016, II Série, de 3 de 
Fevereiro, se rectifica o seguinte:

Onde se lê:

合格投考人：

姓名

1.º 周阿九

deve ler-se:

合格投考人：

姓名

1.º 周呀九

Polícia Judiciária, aos 10 de Março de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

投考人於考試期間不得查閱任何參考書籍或其他資料。

14. 適用法例

本開考由第14/2009號法律、第12/2015號法律及第23/2011

號行政法規所規範。

15. 注意事項

投考人所遞交之資料只作本局是次招聘用途，並將按照第

8/2005號法律的規定進行處理。

16. 典試委員會之組成

典試委員會之組成如下：

主席：處長 陳永紅

正選委員：處長 高麗娟

     一等高級技術員 文偉基

候補委員：顧問高級技術員 李匡義 

     二等高級技術員（職務主管） 鄭日豪 

二零一六年三月十日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $9,382.00）

因刊登於二零一六年二月三日第五期《澳門特別行政區公

報》第二組內有關以行政任用合同制度填補本局勤雜人員職程

之第一職階勤雜人員（雜役範疇）兩缺之普通對外入職開考之最

後成績名單的中文文本出現文誤，現作出更正如下：

原文為：

合格投考人：

姓名

1.º 周阿九

應改為：

合格投考人：

姓名

1.º 周呀九

二零一六年三月十日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,057.00）



N.º 11 — 16-3-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5613

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 24 de Fevereiro de 
2016, encontra-se aberto o concurso de admissão ao curso de 
promoção para o preenchimento de quinze vagas de subchefe, 
existentes na carreira de base do quadro do pessoal do Corpo 
de Bombeiros.

Por homologação do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 8 de Março de 2016, e nos termos do n.º 3 do artigo 161.º do 
Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, a 
lista de candidatos encontra-se afixada na Secretaria e Recepção, 
sita no Comando e Posto Operacional do Lago Sai Van do 
Corpo de Bombeiros, a partir da data da publicação do presente 
aviso, durante dez dias, a fim de ser consultada. 

Corpo de Bombeiros, aos 10 de Março de 2016.

O Comandante, substituto, Leong Iok Sam, chefe-mor 
adjunto.

(Custo desta publicação $ 989,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

Classificativa final 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 dos Serviços de Saúde, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 51, II Série, de 23 de Dezembro 
de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lo Wan Chi ................................................................... 84,67

2.º Chan Chi Kin ................................................................ 81,83

3.º Vong, Cho I ................................................................... 81,33

4.º Lao Iao Kei .................................................................... 81,00

5.º Chan Ka Wai ................................................................. 80,56

6.º Tong, Chi Mei Maria .................................................... 80,00

7.º Lei Kin Keong .............................................................. 79,78

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

消 防 局

通 告

按照二零一六年二月二十四日第八期第二組《澳門特別行政

區公報》刊登之開考通告，關於開考升級課程考試，以填補消防

局人員編制基礎職程中現有之十五個副消防區長空缺。

經保安司司長於二零一六年三月八日確認之投考人名單，根

據十二月三十日第66/94/M號法令核准之《澳門保安部隊軍事化

人員通則》第一百六十一條第三款的規定，自本通告公布日起張

貼於消防局總部暨西灣湖行動站消防局辦事暨接待處，以供查

閱，為期十日。

二零一六年三月十日於消防局

代局長 梁毓森副消防總監

（是項刊登費用為 $989.00）

衛 生 局

名 單

為填補衛生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：

合格投考人： 分

1.º 羅韻芝 ........................................................................ 84.67

2.º 陳熾堅 ........................................................................ 81.83

3.º 黃楚儀 ........................................................................ 81.33

4.º 劉有棋 ........................................................................ 81.00

5.º 陳嘉慧 ........................................................................ 80.56

6.º 湯紫薇 ........................................................................ 80.00

7.º 李健強 ........................................................................ 79.78

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，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。
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（經二零一六年三月三日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年二月二十四日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局顧問高級技術員 陸鍵玲

正選委員：衛生局顧問高級技術員 蔡嘉敏

  海關首席高級技術員 謝文蘭

（是項刊登費用為 $1,732.00）

公 告

為填補衛生局以行政任用合同任用的技術工人職程第三職

階技術工人（冷氣系統及冷凍設備技工範疇）一缺，經二零一六

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》第十八條的規定公佈，投

考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及

上載於本局網頁http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一六年三月八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $852.00）

為展開取得醫院職務範疇整形及重建外科顧問醫生級別資

格的程序，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。

二零一六年三月十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Março de 2016).

Serviços de Saúde, aos 24 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Luk Kin Leng, técnico superior assessor dos Ser-
viços de Saúde.

Vogais efectivos: Choi Ka Man, técnico superior assessor dos 
Serviços de Saúde; e

Che Man Lan, técnico superior principal dos Serviços de 
Alfândega.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 
1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 
na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no website 
destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, para o preenchimento de um lugar de operário 
qualificado, 3.º escalão, da carreira de operário qualificado, 
área de mecânico operador de sistema de ar condicionado e 
equipamentos de refrigeração, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2016.

Serviços de Saúde, aos 8 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 14.º 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condições para a 
obtenção da graduação em consultor), se encontra afixada, na 
Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administra-
ção dos Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, e disponível no website destes Serviços: http://www.
ssm.gov.mo, a lista provisória dos candidatos e as observações 
sobre as provas ao procedimento para a obtenção da graduação 
em consultor na área funcional hospitalar, área profissional de 
cirurgia plástica e reconstrutiva, aberto por aviso publicado 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 14.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 11 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)
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為填補衛生局以行政任用合同制度任用的技術員職程第一

職階二等技術員（資訊範疇）二缺，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》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨

時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及上載於

本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

（開考編號：00416/03-T）

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

二等技術員（中藥配藥範疇）三缺，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》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時

名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處，並已上載

於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一六年三月十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,429.00）

第2/P/16號公開招標

根據社會文化司司長於二零一六年三月三日作出的批示，為

取得“向衛生局藥劑事務處供應醫療消耗品”進行公開招標。有

意投標者可從二零一六年三月十六日起，於辦公日上午九時至下

午一時及下午二時三十分至五時三十分，前往位於東望洋新街

335號衛生局行政大樓一樓本局物資供應暨管理處查詢有關投

標詳情，並繳付澳門幣肆拾捌元整（$48.00）以取得本次招標的

招標方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦可

於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

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 Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e dispo-
nível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técni-
co, área de informática, 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 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2016.

(Ref. do Concurso n.º 00416/03-T)

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 Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e dispo-
nível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de três 
lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de aviamento 
de medicamentos tradicionais chineses, da carreira de técnico, 
em regime de contrato administrativo de provimento dos Ser-
viços 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 11 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Concurso Público n.º 2/P/16

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Março de 2016, se 
encontra aberto o concurso público para «Fornecimento de 
material de consumo clínico para a Divisão da Farmácia dos 
Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de 
encargos se encontram à disposição dos interessados desde o 
dia 16 de Março de 2016, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisiona-
mento e Economato destes Serviços, sita na Rua Nova à Guia, 
n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 1.º 
andar, onde serão prestados esclarecimentos relativos ao con-
curso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de $48,00 
(quarenta e oito patacas), a título de custo das respectivas foto-
cópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria dos Serviços 
de Saúde) ou ainda mediante a transferência gratuita de fichei-
ros 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五月十七日下午五時四十五

分。

開標將於二零一六年五月十八日上午十時在位於仁伯爵綜合

醫院側之“大禮堂”舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

貳萬肆仟貳佰元整（$24,200.00），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。

二零一六年三月十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,498.00）

第9/P/16號公開招標

根據社會文化司司長於二零一六年三月三日作出的批示，為

取得“向衛生局提供噴灑殺孑孓油劑服務”進行公開招標。有意

投標者可從二零一六年三月十六日起，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，並繳付澳門幣叁拾叁元整（$33.00）以取得本次招標的招標

方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦可於本

局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞

交投標書之截止時間為二零一六年四月八日下午五時三十分。

開標將於二零一六年四月十一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

陸萬貳仟肆佰元整（$62,400.00），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。

二零一六年三月十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,468.00）

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

O acto público deste concurso terá lugar no dia 18 de Maio 
de 2016, pelas 10,00 horas, na sala do «Auditório», situada jun-
to ao CHCSJ.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução 
provisória no valor de $24 200,00 (vinte e quatro mil e duzen-
tas patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, 
em numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes 
Serviços ou através de garantia bancária/seguro-caução de va-
lor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 11 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 498,00)

Concurso Público n.º 9/P/16

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Março de 
2016, se encontra aberto o concurso público para a «Prestação 
de serviços de pulverização do óleo larvicida aos Serviços de 
Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de encargos 
se encontram à disposição dos interessados desde o dia 16 de 
Março de 2016, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e 
Economato destes Serviços, sita na Rua Nova à Guia, n.º 335, 
Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 1.º andar, 
onde serão prestados esclarecimentos relativos ao concurso, 
estando os interessados sujeitos ao pagamento de $33,00 (trinta 
e três 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).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 
17,30 horas do dia 8 de Abril de 2016.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 11 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 $62 400,00 (sessenta e duas mil e 
quatrocentas patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante 
depósito, em numerário ou em cheque, na Secção de Tesou-
raria destes Serviços ou através de garantia bancária/seguro-
-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 11 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)
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第10/P/16號公開招標

根據社會文化司司長於二零一六年三月三日作出的批示，為

取得“供應協議藥物及其它藥用產品（第二部份）”進行公開招

標。有意投標者可從二零一六年三月十六日起，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，並繳付澳門幣陸拾肆元整（$64.00）以取得本次招

標的招標方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），

亦可於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞交

投標書之截止時間為二零一六年四月五日下午五時四十五分。

開標將於二零一六年四月六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

壹拾萬元整（$100,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”的

等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一六年三月十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,390.00）

第11/P/16號公開招標

根據社會文化司司長於二零一六年三月四日作出的批示，為

取得“向衛生局血液化驗室供應專用試劑”進行公開招標。有意

投標者可從二零一六年三月十六日起，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，並繳付澳門幣伍拾貳元整（$52.00）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。 

Concurso Público n.º 10/P/16

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Março de 2016, se 
encontra aberto o concurso público para o «Fornecimento de 
medicamentos e outros produtos farmacêuticos para a Conven-
ção das Farmácias (2.ª parte)», cujo programa do concurso e o 
caderno de encargos se encontram à disposição dos interessa-
dos desde o dia 16 Março de 2016, todos os dias úteis, das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Apro-
visionamento e Economato destes Serviços, sita na Rua Nova à 
Guia, n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços de Saú-
de, 1.º andar, onde serão prestados esclarecimentos relativos 
ao concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de 
$64,00 ( sessenta e quatro patacas), a título de custo das res-
pectivas fotocópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria 
destes Serviços de Saúde) ou ainda mediante a transferência 
gratuita de ficheiros pela internet no website dos S.S. (www.
ssm.gov.mo).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 
17,45 horas do dia 5 de Abril de 2016.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 6 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 caução 
provisória no valor de $100 000,00 (cem mil patacas) a favor 
dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário ou em 
cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou através de 
garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 11 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Concurso Público n.º 11/P/16

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 4 de Março de 2016, se 
encontra aberto o concurso público para «Fornecimento de 
reagentes exclusivos para o Laboratório de Hematologia dos 
Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de 
encargos se encontram à disposição dos interessados desde o 
dia 16 de Março de 2016, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisiona-
mento e Economato destes Serviços, sita na Rua Nova à Guia, 
n.º 335, Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, 1.º 
andar, onde serão prestados esclarecimentos relativos ao con-
curso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de $52,00 
(cinquenta 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).



5618 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 11 期 —— 2016 年 3 月 16 日

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R /C）本局文書科。

遞交投標書之截止時間為二零一六年四月十四日下午五時

四十五分。

開標將於二零一六年四月十五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。

投標者需以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣

壹拾伍萬元整（$150,000.00），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。

二零一六年三月十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,566.00）

通 告

（程序編號：第17/CG/CON/2015號）

按照社會文化司司長二零一五年十二月十五日的批示，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，現展開取得全科職務範疇全

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 自取得全科專科醫生級別後，實際從事全科主治醫生職

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

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 
17,45 horas do dia 14 de Abril de 2016.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 15 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, sito 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 $150 000,00 (cento e cinquenta 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 11 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Avisos

(Ref. do Procedimento n.º: 17/CG/CON/2015)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Dezembro 
de 2015, e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 (Regime da 
carreira médica), no Regulamento Administrativo n.º 3/2015 
(Condições para a obtenção da graduação em consultor) e 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o procedimento para a 
obtenção da graduação em consultor na área funcional de me-
dicina geral, área profissional de clínica geral:

1. O prazo de apresentação de candidaturas

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

2. Condições de candidatura

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

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

3. Forma de admissão

3.1 Os candidatos devem preencher o formulário aprovado 
pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 90/2015 (adquirida na Imprensa Oficial ou des-
carregada na página electrónica daquela entidade pública ou 
dos Serviços de Saúde) e apresentar os documentos abaixo in-
dicados, os quais devem ser entregues pessoalmente até ao ter-
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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）本通告所要求的全科職務範疇專科醫生級別的證明文件

（遞交時需出示正本核對）；

c）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所從事的職務，尤其是從事的時間及方式、在技術職能單位的主

管職務、對實習醫生的指導及門診小組的參與、技術職能部門

及單位的管理、組織及擔任主管的能力及才能、發表的著作及

文章、擔任的醫療範疇職務、教學或研究工作及提高專業資格的

其他資料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞

交）；

d）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加考試所需的工作評核/工作表現評核；

e）由所任職的僱主實體發出具有五年全科主治醫生的工作

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；

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 de medicina geral da área profissional de 
clínica geral, exigida no presente aviso (é necessária a apresen-
tação de original para autenticação);

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

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

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

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

4. Métodos de selecção

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

a) Avaliação curricular: 70%;

b) Prova de conhecimentos: 30%.

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

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

貼於衛生局行政大樓一樓人事處以供查閱。

5. 甄選方法的目的

5.1 履歷評核包括專業履歷的審查及討論，以分析投考人的

資歷，尤其是參照一般及特別的職業特徵要求分析投考人的專

業及學術方面的能力，以及分析其專業歷程、所取得的經驗及進

行了的培訓的重要性、所擔任的職務類別及取得的工作評核；

5.2 知識考試的目的是透過介紹及討論一份部門或單位的

臨床管理報告或一項研究工作的方式，評核投考人在相關職務

範疇解決問題、處事及應變的能力。

6. 最後評核

6.1 最後評核為所採用的各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，按0至10分的評分制，取得7分或以上的投考人視為合格；

6.2 投考人的最後成績僅以“合格”或“不及格”表示。

7. 典試委員會的組成

本程序的典試委員會由下列成員組成：

主席：全科顧問醫生 郭秋莎醫生

正選委員︰香港家庭醫學顧問醫生 周偉強醫生

     香港家庭醫學顧問醫生 林璨醫生

候補委員：香港家庭醫學顧問醫生 李大拔教授

     全科主任醫生 周志雄醫生

8. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

8.1 臨時名單、確定名單及成績名單將於若憲馬路衛生局行

政大樓一樓人事處張貼，並上載於衛生局網頁http://www.ssm.

gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行

政區公報》公佈；

8.2 知識考試及履歷討論的地點、日期及時間將載於確定名

單的公告內；

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

5. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

6. Classificação final

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

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

7. Composição do júri

O júri do procedimento tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr.a Kwok Chau Sha, médica consultora de clíni-
ca geral.

Vogais efectivos: Dr. Chao Vai Kiong David, médico consul-
tor de medicina familiar de Hong Kong; e

Dr. Lam Tsan Augustine, médico consultor de medicina fa-
miliar de Hong Kong.

Vogais suplentes: Prof. Albert Lee, médico consultor de me-
dicina familiar de Hong Kong; e

Dr. Chau Chi Hong, chefe de serviço de clínica geral.

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;
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8.3 最後評核名單經認可後，將於《澳門特別行政區公報》

刊登。

9. 適用法例

本程序由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第3/2015號行

政法規《取得顧問醫生級別的條件》，以及第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

（程序編號：第03/MU/CON/2016號）

按照社會文化司司長二零一六年二月二日的批示，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急症

醫學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 自取得急症醫學專科醫生級別後，實際從事急症醫學主

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（急症醫學）的專科醫生

級別的證明文件（遞交時需出示正本核對）；

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).

(Ref. do Procedimento n.º: 03/MU/CON/2016)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Fevereiro de 2016, 
e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira 
médica), no Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condi-
ções para a obtenção da graduação em consultor) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o procedimento para a obtenção da 
graduação em consultor na área funcional hospitalar, área pro-
fissional de medicina de urgência.

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 medicina de urgência.

3. Forma de admissão

3.1 Os candidatos devem preencher o formulário aprovado 
pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 90/2015 (adquirida na Imprensa Oficial ou des-
carregada na página electrónica daquela entidade pública ou 
dos Serviços de Saúde) e apresentar os documentos abaixo in-
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 medicina 
de urgência, exigida no presente aviso (é necessária a apresen-
tação de original para autenticação);
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c）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內所

從事的職務，尤其是從事的時間及方式、在技術職能單位的主管

職務、對實習醫生的指導及門診小組的參與、技術職能部門及單

位的管理、組織及擔任主管的能力及才能、發表的著作及文章、

擔任的醫療範疇職務、教學或研究工作及提高專業資格的其他資

料。）（所遞交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）；

d）任職部門所發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加考試所需的工作評核/工作表現評核；

e）由所任職的僱主實體發出具有五年急症醫學主治醫生的工

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；

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

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

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

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

4. Métodos de selecção

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

a) Avaliação curricular: 70%;

b) Prova de conhecimentos: 30%.

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

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

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

5. Objectivos dos métodos de selecção

5.1 A avaliação curricular consiste na apreciação e discussão 
do currículo profissional, que visa analisar a qualificação do 
candidato, atendendo-se, designadamente, à sua competência 
profissional e científica, e tendo como referência 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;
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5.2 知識考試的目的是透過介紹及討論一份部門或單位的

臨床管理報告或一項研究工作的方式，評核投考人在相關職務

範疇解決問題、處事及應變的能力。

6. 最後評核

6.1 最後評核為所採用的各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，按0至10分的評分制，取得7分或以上的投考人視為合格；

6.2 投考人的最後成績僅以“合格”或“不及格”表示。

7. 典試委員會的組成

本程序的典試委員會由下列成員組成：

主席：香港醫學專科學院代表 黃志強醫生

正選委員：香港醫學專科學院代表 列就雄醫生

     香港醫學專科學院代表 鄧耀鏗醫生

候補委員：香港醫學專科學院代表 胡詠儀醫生

     香港醫學專科學院代表 何曉輝醫生

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。

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

6. Classificação final

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

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

7. Composição do júri

O júri do procedimento tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Wong Chi Keung Gordon, representante da 
Academia de Medicina de Hong Kong.

Vogais efectivos: Dr. Lit Chau Hung Albert, representante 
da Academia de Medicina de Hong Kong;

Dr. Tang Yiu Hang Simon, representante da Academia de 
Medicina de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr.a Wu Wing Yee Clara, representante da 
Academia de Medicina de Hong Kong;

Dr. Ho Hiu Fai, 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).
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（程序編號：第11/CARD/CON/2015號）

按照社會文化司司長二零一六年二月十二日的批示，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心臟

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 自取得心臟科專科醫生級別後，實際從事心臟科主治醫

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（心臟科）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）；

 (Ref. do Procedimento n.º: 11/CARD/CON/2015)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Fevereiro de 2016, 
e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira 
médica), no Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condi-
ções para a obtenção da graduação em consultor) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se acha aberto o procedimento para a obtenção da 
graduação em consultor na área funcional hospitalar, área pro-
fissional de cardiologia:

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 cardiologia.

3. Forma de admissão

3.1 Os candidatos devem preencher o formulário aprovado 
pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 90/2015 (adquirida na Imprensa Oficial ou des-
carregada na página electrónica daquela entidade pública ou 
dos Serviços de Saúde) e apresentar os documentos abaixo in-
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 cardiolo-
gia, exigida no presente aviso (é necessária a apresentação de 
original para autenticação);

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, 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心臟科主治醫生的工

作經驗的工作證明文件，或投考人以名譽承諾作出的聲明證明。

3.2 如上述a）、b）及d）項所指文件已存於投考人個人檔案

內，可免除遞交，但須在報名表格上明確聲明。

4. 甄選方法

4.1 甄選以下列方法進行，成績以0分至10分表示，而每項甄

選方法之評分比例如下：

a）履歷評核︰70%；

b）知識考試︰30%。

4.2 知識考試期間，投考人不得以任何方式（包括使用電子

工具）參考或查閱任何法規、書籍或參考資料；

4.3 缺席或放棄任何一項考試者即被除名；

4.4 有關各項甄選方法的評核參數、加權值及評分準則將張

貼於衛生局行政大樓一樓人事處以供查閱。

5. 甄選方法的目的

5.1 履歷評核包括專業履歷的審查及討論，以分析投考人的

資歷，尤其是參照一般及特別的職業特徵要求分析投考人的專

業及學術方面的能力，以及分析其專業歷程、所取得的經驗及進

行了的培訓的重要性、所擔任的職務類別及取得的工作評核；

5.2 知識考試的目的是透過介紹及討論一份部門或單位的

臨床管理報告或一項研究工作的方式，評核投考人在相關職務

範疇解決問題、處事及應變的能力。

6. 最後評核

6.1 最後評核為所採用的各項甄選方法中得分的加權算術平

均數，按0至10分的評分制，取得7分或以上的投考人視為合格；

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

e) Documento comprovativo dos 5 anos de experiência 
profissional de médico assistente de cardiologia, 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：心臟科主任醫生 De Brito Lima Évora, Mário Alberto醫生

正選委員：香港醫學專科學院代表 蕭頌華醫生

     香港醫學專科學院代表 任炳華醫生                              

候補委員：心臟科顧問醫生 林如波醫生

     心臟科顧問醫生 招漫玲醫生

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。

二零一六年三月十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $18,070.00）

三十日告示

茲公佈，林廣文，申領其亡妻陳惠嫦（曾為衛生局第五職階

一級護士）之死亡津貼、喪葬津貼及其他有權利收取的款項，如

有人士認為具有權利領取上述津貼及款項，應自本告示在《澳門

特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向本局提出申請應有

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. De Brito Lima Évora, Mário Alberto, chefe 
de serviço de cardiologia.

Vogais efectivos: Dr. Siu Chung Wah, representante da Aca-
demia de Medicina de Hong Kong; e

Dr. Yam Ping Wa, representante da Academia de Medicina 
de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr. Lam U Po, médico consultor de cardio-
logia; e

Dr.a Chiu Man Ling, médica consultora de cardiologia.

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 10 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 18 070,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Lam Kuong Man requerido o sub-
sídio por morte, subsídio de funeral e outros abonos a que tem 
direito, por falecimento da sua cônjuge, Chan Vai Seong, que 
foi enfermeira, grau 1, 5.º escalão, dos Serviços de Saúde, de-
vem todos os que se julgam com direito à percepção dos mes-
mos subsídios e outros abonos acima referidos, requerer a estes 
Serviços, no prazo de trinta dias, a contar da data da publica-
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之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將

被接納。

二零一六年三月八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

教 育 暨 青 年 局

通 告

非高等教育公立學校

二零一六/二零一七學年校曆表

甲、校曆表

一、二零一六/二零一七學年由兩個學期組成，學生的學習活

動於二零一六年九月一日至六日開始，並於二零一七年七月十二

日至十八日期間結束。

二、上下學期的起始時間如下表所示：

上學期 下學期

開始 結束 開始 結束

九月一日至

六日

一月二十四日 二月六日 七月十二日至

十八日

三、學生在校活動應理解為在教室或教室外所開展的、按學

校年度所規劃的各項活動，包括總測驗。

四、賦予公立學校的領導機關：

1. 決定學校活動的開始及結束日期，並最遲於二零一六年七

月一日前作出通知；

2. 在不影響學期時間的情況下，調整校曆表以配合學校的

教育方案、教學計劃及澳門特別行政區的實際情況。

乙、教學活動中斷之期間

公立學校須按下列時段中斷學生校內外活動：

第一時段：十二月二十日至一月二日；

第二時段：一月二十五日至二月五日。

ção do presente édito no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, 
pois que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão 
do requerente, findo que seja esse prazo.

Serviços de Saúde, aos 8 de Março de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Avisos

Calendário escolar do ano lectivo de 2016/2017 para as 

escolas oficiais do ensino não superior

A. Calendário escolar

1. O ano lectivo de 2016/2017 divide-se em dois semestres 
escolares. As actividades escolares dos alunos iniciam-se entre 
os dias 1 e 6 de Setembro de 2016 e terminam entre os dias 12 e 
18 de Julho de 2017.

2. A duração dos semestres escolares é apresentada no mapa 
seguinte:

1.º semestre 2.º semestre

Início Fim Início Fim

Entre 1 e 6 de 
Setembro

24 de 
Janeiro

6 de 
Fevereiro

Entre 12 e 18 
de Julho

3. Por actividades escolares dos alunos devem entender-se 
as actividades programadas no plano anual de actividades da 
escola, desenvolvidas na sala de aula ou fora dela, bem como as 
provas globais.

4. Compete a cada órgão de direcção da respectiva escola 
oficial:

a) Decidir as datas de início e fim das actividades escolares e 
comunicar essa decisão, antes de 1 de Julho de 2016;

b) Adaptar o calendário escolar ao projecto educativo da 
escola, aos programas e aos condicionalismos da RAEM, sal-
vaguardando a duração dos períodos escolares.

B. Períodos de interrupção das actividades escolares

As escolas oficiais interrompem, obrigatoriamente, as activi-
dades escolares dos alunos nos seguintes períodos:

1.ª interrupção:

De 20 de Dezembro a 2 de Janeiro.

2.ª interrupção:

De 25 de Janeiro a 5 de Fevereiro.
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C. Momentos de avaliação e de classificação

1. Os momentos de avaliação, de cada ano lectivo, são dois e 
ocorrem depois do final de cada semestre escolar.

2. Aos alunos deve ser dado conhecimento das respectivas 
classificações de frequência:

a) As referentes ao 1.º semestre de avaliação, até à primeira 
semana após o início das actividades escolares do semestre 
seguinte, depois de ratificadas pelo director da escola;

b) As referentes ao 2.º semestre de avaliação, logo após a ra-
tificação do director da escola e dentro de uma semana.

D. Ensino especial

O calendário das actividades escolares é o estabelecido para 
a educação regular.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 23 de 
Fevereiro de 2016.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 2 584,00)

Faz-se público que por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Fevereiro de 2016, 
se encontra aberto o concurso de ingresso (concurso interno 
especial), de prestação de provas, nos termos definidos na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para 
o preenchimento de três lugares da carreira de docente do 
ensino secundário de nível 1, por contrato administrativo de 
provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 
(DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de ingresso (concurso interno especial), 
de prestação de provas, para docentes do ensino secundário de 
nível 1, circunscrito aos docentes das carreiras de docente do 
ensino secundário de nível 2 e do ensino secundário de nível 3, 
do correspondente provimento da DSEJ.

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.

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

2. Requisitos da candidatura

2.1. Candidatos:

Podem candidatar-se os docentes do ensino secundário de 
nível 2 e docentes do ensino secundário de nível 3, do corres-
pondente provimento da DSEJ, que reúnam as qualificações 
estipuladas no artigo 13.º da Lei n.º 12/2010.

2.2. Documentos que a devem acompanhar:

1) Cópia do documento de identificação válido (deve ser exibido 
o original ou devidamente autenticado);

丙、評核時間

一、每學年有兩次評核，分別在上、下學期結束後進行。

二、每學期學生的評核成績表，應於下列時間派發：

1. 上學期的評核成績表於校長確認後，在下學期首一星期內

進行派發；

2. 下學期的評核成績表在校長確認後一星期內派發。

丁、特殊教育

特殊教育的校曆表與正規教育的校曆表相同。

二零一六年二月二十三日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $2,584.00）

按照二零一六年二月二十三日社會文化司司長的批示，根據

第12/2010號法律及第23/2011號行政法規的規定，現通過考核

方式進行入職開考（內部特別開考），以填補教育暨青年局行政

任用合同任用的中學教育一級教師職程三缺。

一. 方式、期限及有效期

本入職開考（內部特別開考）以考核方式進行。中學教育一

級教師職程的開考專為教育暨青年局相對應任用方式的中學教

育二級教師職程和中學教育三級教師職程的教師而舉行。

投考報名表應自緊接本次開考的通告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期至所指職位被填補後為止。

二. 報考要件

二.一. 投考人

凡符合第12/2010號法律第十三條所規定資格的教育暨青年

局相對應任用方式的中學教育二級教師職程及中學教育三級教

師職程的教師均可報考。

二.二. 應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；
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2) Cópia do documento comprovativo das habilitações acadé-
micas e da formação pedagógica (deve ser exibido o original ou 
devidamente autenticado);

3) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, com detalhe, habilitações académicas, for-
mação profissional complementar e experiência profissional, 
devendo a mesma ser acompanhada dos documentos compro-
vativos do mencionado — devem ser exibidos os documentos 
originais ou devidamente autenticados para uso de análise cur-
ricular;

4) Registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, 
do qual constem, designadamente, os cargos anteriormente 
exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, 
a antiguidade na categoria e na função pública e a avaliação do 
desempenho relevante para apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos 
documentos referidos nas alíneas 1), 2) e 4), se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado expressamente tal facto na apresentação 
da candidatura.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação de 
requerimento, em impresso de modelo aprovado pelo Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser entregue, 
juntamente com os documentos acima indicados, até ao termo 
do prazo fixado e durante as horas normais de expediente, na 
Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

4. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 
docentes desenvolvem as actividades pedagógicas, nos termos 
legais, em articulação com as políticas educativas e de acordo 
com o planeamento curricular e o planeamento de desenvol-
vimento da escola, desempenhado funções pedagógicas, não 
pedagógicas e de desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lectivo, 
bem como definir o plano educativo individual para os alunos 
com necessidades especiais; de acordo com as necessidades dos 
alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos 
pedagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participação 
dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências habilidades, 
bem como incentivar a sua aprendizagem activa e promover a 
interacção nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desen-
volverem as suas diversas capacidades; adoptar diversas formas 
para avaliar a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os 
que apresentam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio 
de métodos eficazes e capacidades de aprendizagem.

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工

作經驗，以及附同相關證明文件——須出示正本或認證本，以作

履歷分析之用）；

（四）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及

職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參

加開考所需的工作表現評核。

如相關的個人檔案已存有第（一）、（二）及（四）項所指文

件，則免除提交，但須於報考時明確聲明。

三.報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

四. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師須配合教育政

策，並按照課程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職

務包括教學職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。
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— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-
nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer a avaliação diversi-
ficada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendizagem, 
bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capacidades 
diferentes no sentido de aprofundamento ou recuperação da 
sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógica 
da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos da 
turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, concluindo os 
trabalhos designados por este órgão; ter em atenção o cresci-
mento individual dos alunos, incentivar o seu desenvolvimento 
físico e mental saudável e dar aconselhamento psicológico e 
orientação escolar e profissional; promover e participar nas 
actividades de cooperação entre a família e a escola, bem como 
na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de contribuir 
para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacidades 
profissionais educativas; organizar actividades de intercâmbio 
profissional e realizar estudos educativos.

5. Vencimento e condições de progressão

O docente do ensino secundário de nível 1, vence pelo índice 
constante do mapa I, em anexo à Lei n.º 12/2010, correspon-
dente ao escalão de origem.

Para efeitos de progressão na carreira de docentes do ensino 
secundário de nível 1, as condições acumuladas no escalão da 
carreira de origem, que já detêm, não são consideradas.

6. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, ponderadas 
da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 50%;

b) Entrevista profissional — 20%; e

c) Análise curricular — 30%.

Nenhuma das alíneas anteriores, do método de selecção, 
aferidas na escala de zero a cem por cento, tem carácter elimi-
natório.

A prova de conhecimentos tem por objectivo avaliar o nível 
de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício 
das funções a desempenhar.

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

五. 薪俸及晉階條件

中學教育一級教師職程薪俸點載於第12/2010號法律附件表

一內，並以該教師在原職階相對應的職階為之。

為中學教育一級教師職程晉階的效力，在原職程原有職階

所累積的晉階條件不予計算。

六. 甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——20%；及

（三）履歷分析——30%。

上述各甄選方法不具淘汰性質，該考試採用0至10 0分表

示。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。
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A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das exi-
gências das funções a desempenhar.

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

7. Programa das provas

O programa do concurso abrange as seguintes matérias:

7.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente;

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

— Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamen-
to, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente — 
Estrutura orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude; 

— Quadro orientador da organização curricular para a edu-
cação pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário-geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o 
ensino secundário-complementar, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 46/97/M, de 10 de Novembro;

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 
de 1 de Novembro;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

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。

七. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

七.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

（四）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；
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— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local;

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 
das competências académicas básicas da educação regular do 
regime escolar local;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas básicas 
do ensino infantil.

7.2 Conhecimentos profissionais na área de ensino secundário, 
principalmente de ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos, ensino integrado e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos. O local, a data e a hora, da realização da prova de 
conhecimentos, constarão do aviso referente à lista definitiva 
dos candidatos admitidos.

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na 
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Anabela Ribeiro Osório, inspectora escolar.

Vogais efectivos: Pun Vai Nim, subdirector da escola secun-
dária; e

Wong Chang Chi, docente do ensino secundário de nível 1.

Vogais suplentes: Lei Kit Ian, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

Maria Luísa Castro Ferreira de Mesquita Borges, docente do 
ensino secundário de nível 1.

Faz-se público que por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Fevereiro de 2016, 
se encontra aberto o concurso de ingresso (concurso interno 
especial), de prestação de provas, nos termos definidos na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para 
o preenchimento de três lugares da carreira de docente dos 
ensinos infantil e primário de nível 1 (primário), em lugar do 
quadro, e de três lugares da carreira de docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (primário), por contrato adminis-
trativo de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de ingresso (concurso interno 
especial), de prestação de provas, para docentes dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (primário), circunscrito aos 

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

七.二. 與中學教育範疇相關的專業知識，尤其在教育、課

程、教學、學生評核、融合教育及輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。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。

八. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

九. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：學校督導員 何安麗

正選委員：中學副校長 潘維念

    中學教育一級教師 黃崢志

候補委員：中學教育一級教師 李潔茵

    中學教育一級教師　Maria Luísa Castro Ferreira

      de Mesquita Borges

按照二零一六年二月二十三日社會文化司司長的批示，根據

第12/2010號法律及第23/2011號行政法規的規定，現通過考核

方式進行入職開考（內部特別開考），以填補教育暨青年局編制

內任用的幼兒教育及小學教育一級教師（小學）職程三缺及行政

任用合同任用的幼兒教育及小學教育一級教師（小學）職程三

缺。

一. 方式、期限及有效期

本入職開考（內部特別開考）以考核方式進行。幼兒教育及

小學教育一級教師（小學）職程的開考專為教育暨青年局相對應
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docentes da carreira de docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 2 (primário), do correspondente provimento da DSEJ.

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.

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

2. Requisitos da candidatura

2.1. Candidatos:

Podem candidatar-se os docentes dos ensinos infantil e primário 
de nível 2 (primário), do correspondente provimento da DSEJ, 
que reúnam as qualificações estipuladas no artigo 13.º da 
Lei n.º 12/2010.

2.2. Documentos que a devem acompanhar:

1) Cópia do documento de identificação válido (deve ser exibido 
o original ou devidamente autenticado);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas e da formação pedagógica (deve ser exibido o original 
ou devidamente autenticado);

3) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, com detalhe, habilitações académicas, for-
mação profissional complementar e experiência profissional, 
devendo a mesma ser acompanhada dos documentos compro-
vativos do mencionado — devem ser exibidos os documentos 
originais ou devidamente autenticados para uso de análise 
curricular;

4) Registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, 
do qual constem, designadamente, os cargos anteriormente 
exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, 
a antiguidade na categoria e na função pública e a avaliação do 
desempenho relevante para apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos 
documentos referidos nas alíneas 1), 2) e 4), se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado expressamente tal facto na apresentação 
da candidatura.

3. Forma e local de apresentação de candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação do 
requerimento, em impresso de modelo aprovado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser entregue, 
pessoalmente, juntamente com os documentos acima indicados, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de 
expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

4. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 
docentes desenvolvem as actividades pedagógicas, nos termos 
legais, em articulação com as políticas educativas e de acordo 
com o planeamento curricular e o planeamento de desenvol-
vimento da escola, desempenhado funções pedagógicas, não 
pedagógicas e de desenvolvimento profissional individual.

任用方式的幼兒教育及小學教育二級教師（小學）職程的教師而

舉行。

投考報名表應自緊接本次開考的通告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期至所指職位被填補後為止。

二. 報考要件

二.一. 投考人

凡符合第12/2010號法律第十三條所規定資格的教育暨青年

局相對應任用方式的幼兒教育及小學教育二級教師（小學）職程

的教師均可報考。

二.二. 應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工

作經驗，以及附同相關證明文件——須出示正本或認證本，以作

履歷分析之用）；

（四）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及

職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參

加開考所需的工作表現評核。

如相關的個人檔案已存有第（一）、（二）及（四）項所指文

件，則免除提交，但須於報考時明確聲明。

三. 報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

四. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師須配合教育政

策，並按照課程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職

務包括教學職務、非教學職務和個人專業發展。
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São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lectivo, 
bem como definir o plano educativo individual para os alunos 
com necessidades especiais; de acordo com as necessidades dos 
alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos 
pedagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participação 
dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências habilidades, 
bem como incentivar a sua aprendizagem activa e promover a 
interacção nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desen-
volverem as suas diversas capacidades; adoptar diversas formas 
para avaliar a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os 
que apresentam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio 
de métodos eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alunos 
a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina;

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer a avaliação diversi-
ficada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendizagem, 
bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capacidades 
diferentes no sentido de aprofundamento ou recuperação da 
sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógica 
da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos da 
turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, concluindo 
os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção o cres-
cimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvolvimen-
to físico e mental saudável e dar aconselhamento psicológico 
e orientação escolar e profissional; promover e participar nas 
actividades de cooperação entre a família e a escola, bem como 
na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de contribuir 
para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacidades 
profissionais educativas; organizar actividades de intercâmbio 
profissional e realizar estudos educativos.

5. Vencimento e condições de progressão

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (pri-
mário), vence pelo índice constante do mapa IV, em anexo 
à Lei n.º 12/2010, correspondente ao escalão de origem.

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

五. 薪俸及晉階條件

幼兒教育及小學教育一級教師（小學）職程薪俸點載於第

12/2010號法律附件表四內，並以該教師在原職階相對應的職階

為之。
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Para efeitos de progressão na carreira de docentes dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (primário), as condições acumu-
ladas no escalão da carreira de origem, que já detêm, não são 
consideradas.

6. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, ponderadas 
da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 50%;

b) Entrevista profissional — 20%; e

c) Análise curricular — 30%.

Nenhuma das alíneas anteriores, do método de selecção, 
aferidas na escala de zero a cem por cento, tem carácter elimi-
natório.

A prova de conhecimentos tem por objectivo avaliar o nível 
de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício 
das funções a desempenhar.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências das funções a desempenhar.

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

7. Programa das provas

O programa do concurso abrange as seguintes matérias:

7.1 Conhecimento da legislação:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente;

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

— Regulamento Administrativo n.º 23/2011 — Recrutamen-
to, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente — 
Estrutura orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude; 

— Quadro orientador da organização curricular para a educa-
ção pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

為幼兒教育及小學教育一級教師（小學）職程晉階的效力，

在原職程原有職階所累積的晉階條件不予計算。

六. 甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——20%；及

（三）履歷分析——30%。

上述各甄選方法不具淘汰性質，該考試採用0至10 0分表

示。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

七. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

七.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

（四）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；
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— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário-geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o ensino 
secundário-complementar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46/97/M, 
de 10 de Novembro;

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 
de 1 de Novembro;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local;

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 
das competências académicas básicas da educação regular do 
regime escolar local;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas básicas 
do ensino infantil.

7.2 Conhecimentos profissionais na área de ensino primário, 
principalmente, de ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos, ensino integrado e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos. O local, a data e a hora, da realização da prova de 
conhecimentos, constarão do aviso referente à lista definitiva 
dos candidatos admitidos.

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Aveni-
da de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Júri:

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ip Wai U, directora de estabelecimento oficial de 
ensino primário.

Vogais efectivas: Kok Vai Iun, inspectora escolar; e

Fong Sou Wai, subdirectora de estabelecimento oficial de 
ensino primário. 

Vogais suplentes: Chan In Fan, subdirectora de estabeleci-
mento oficial de ensino primário; e

Au Yeung Shuk Ting Janet, docente dos ensinos infantil e 
primário de nível 1 (primário).

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》;

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

七.二. 與小學教育範疇相關的專業知識，尤其在教育、課

程、教學、學生評核、融合教育及輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。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。

八. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

九. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立小學校長 葉惠瑜

正選委員：學校督導員　郭維緣

    公立小學副校長　馮素慧

候補委員：公立小學副校長　陳燕芬

    幼兒教育及小學教育一級教師（小學） 歐陽淑婷
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Faz-se público que por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Fevereiro de 2016, 
se encontra aberto o concurso de ingresso (concurso interno 
especial), de prestação de provas, nos termos definidos na Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, para 
o preenchimento de dois lugares da carreira de docente dos 
ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil), em lugar do 
quadro, e de seis lugares da carreira de docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (infantil), por contrato adminis-
trativo de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de ingresso (concurso interno espe-
cial), de prestação de provas, para docentes dos ensinos infantil 
e primário de nível 1 (infantil), circunscrito aos docentes da 
carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 2 
(infantil), do correspondente provimento da DSEJ.

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

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos lu-
gares postos a concurso.

2. Requisitos da candidatura

2.1. Candidatos:

Podem candidatar-se os docentes dos ensinos infantil e primário 
de nível 2 (infantil), do correspondente provimento da DSEJ, 
que reúnam as qualificações estipuladas no artigo 13.º da 
Lei n.º 12/2010.

2.2. Documentos que a devem acompanhar:

1) Cópia do documento de identificação válido (deve ser exi-
bido o original ou devidamente autenticado);

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (deve ser exibido o original 
ou devidamente autenticado);

3) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, com detalhe, habilitações académicas, for-
mação profissional complementar e experiência profissional, 
devendo a mesma ser acompanhada dos documentos compro-
vativos do mencionado — devem ser exibidos os documentos 
originais ou devidamente autenticados para uso de análise cur-
ricular;

4) Registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, 
do qual constem, designadamente, os cargos anteriormente 
exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, 
a antiguidade na categoria e na função pública e a avaliação do 
desempenho relevante para apresentação a concurso.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos 
documentos referidos nas alíneas 1), 2) e 4), se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado expressamente tal facto na apresentação 
da candidatura.

按照二零一六年二月二十三日社會文化司司長的批示，根據

第12/2010號法律及第23/2011號行政法規的規定，現通過考核

方式進行入職開考（內部特別開考），以填補教育暨青年局編制

內任用的幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）職程兩缺及行政

任用合同任用的幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）職程六

缺。

一. 方式、期限及有效期

本入職開考（內部特別開考）以考核方式進行。幼兒教育及

小學教育一級教師（幼兒）職程的開考專為教育暨青年局相對應

任用方式的幼兒教育及小學教育二級教師（幼兒）職程的教師而

舉行。

投考報名表應自緊接本次開考的通告在《澳門特別行政區

公報》公佈之日的第一個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期至所指職位被填補後為止。

二. 報考要件

二.一. 投考人

凡符合第12/2010號法律第十三條所規定資格的教育暨青年

局相對應任用方式的幼兒教育及小學教育二級教師（幼兒）職程

的教師均可報考。

二.二. 應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工

作經驗，以及附同相關證明文件——須出示正本或認證本，以作

履歷分析之用）；

（四）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交由所屬部門發

出的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及

職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參

加開考所需的工作表現評核。

如相關的個人檔案已存有第（一）、（二）及（四）項所指文

件，則免除提交，但須於報考時明確聲明。
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三. 報考辦法及地點

投考人須提交第250/2011號行政長官批示核准格式的專用

印件連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦公時間內以親

送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

四. 職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師須配合教育政

策，並按照課程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職

務包括教學職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

3. Forma e local de apresentação de candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento, em impresso de modelo aprovado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, que deve ser 
entregue, pessoalmente, juntamente com os documentos acima 
indicados, até ao termo do prazo fixado e durante as horas 
normais de expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau.

4. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 
docentes desenvolvem as actividades pedagógicas, nos termos 
legais, em articulação com as políticas educativas e de acordo 
com o planeamento curricular e o planeamento de desenvol-
vimento da escola, desempenhando funções pedagógicas, não 
pedagógicas e de desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lectivo, 
bem como definir o plano educativo individual para os alunos 
com necessidades especiais; de acordo com as necessidades dos 
alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos 
pedagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participação 
dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências habilidades, 
bem como incentivar a sua aprendizagem activa e promover a 
interacção nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desen-
volverem as suas diversas capacidades; adoptar diversas formas 
para avaliar a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os 
que apresentam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio 
de métodos eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alunos 
a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer a avaliação diversi-
ficada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendizagem, 
bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capacidades 
diferentes no sentido de aprofundamento ou recuperação da 
sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógica 
da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos da 
turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, concluin-
do os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção o 
crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvolvi-
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動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

五. 薪俸及晉階條件

幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）職程薪俸點載於第

12/2010號法律附件表四內，並以該教師在原職階相對應的職階

為之。

為幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）職程晉階的效力，

在原職程原有職階所累積的晉階條件不予計算。

六. 甄選方法

甄選是以最長為三個小時的筆試形式的知識考試、專業面

試及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——50%；

（二）專業面試——20%；及

（三）履歷分析——30%。

上述各甄選方法不具淘汰性質，該考試採用0至10 0分表

示。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

職務的能力。

七. 考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

七.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

mento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacidades 
profissionais educativas; organizar actividades de intercâmbio 
profissional e realizar estudos educativos.

5. Vencimento e condições de progressão

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (in-
fantil), vence pelo índice constante do mapa IV, em anexo à 
Lei n.º 12/2010, correspondente ao escalão de origem.

Para efeitos de progressão na carreira de docentes dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (infantil), as condições acumu-
ladas no escalão da carreira de origem, que já detêm, não são 
consideradas.

6. Método de selecção

A selecção será feita mediante prova de conhecimentos, que 
revestirá a forma de prova escrita com a duração máxima de 
três horas, entrevista profissional e análise curricular, ponderadas 
da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 50%;

b) Entrevista profissional — 20%; e

c) Análise curricular — 30%.

Nenhuma das alíneas anteriores do método de selecção, 
aferidas na escala de zero a cem por cento, tem carácter elimi-
natório.

A prova de conhecimentos tem por objectivo avaliar o nível 
de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício 
das funções a desempenhar.

A entrevista profissional visa determinar e avaliar os elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos face ao perfil das 
exigências das funções a desempenhar.

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

7. Programa das provas

O programa do concurso abrange as seguintes matérias:

7.1 Conhecimento da legislação:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;
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（三）《澳門公職法律制度》：

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第23/2011號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

（四）澳門教育相關之法例：

——現行十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年

局組織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》;

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

七.二. 與幼兒教育範疇相關的專業知識，尤其在教育、課

程、教學、學生評核、融合教育及輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。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。

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente;

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

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

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Decreto-Lei n.º 81/92/M, de 21 de Dezembro, vigente — 
Estrutura orgânica da Direcção dos Serviços de Educação e 
Juventude; 

 — Quadro orientador da organização curricular para a edu-
cação pré-escolar e ensino primário, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 38/94/M, de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o 
ensino secundário-geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;

— Quadro orientador da organização curricular para o ensino 
secundário-complementar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46/97/M, 
de 10 de Novembro;

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;

— Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 
de 1 de Novembro;

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior;

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local;

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 
das competências académicas básicas da educação regular do 
regime escolar local;

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas básicas 
do ensino infantil.

7.2 Conhecimentos profissionais na área de ensino infantil, 
principalmente, de ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos, ensino integrado e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos. O local, a data e a hora da realização da prova de 
conhecimentos, constarão do aviso referente à lista definitiva 
dos candidatos admitidos.
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八. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

九. 適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第23/2011號行政法規所

規範。

十. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立學前教育學校校長　梁顯娟

正選委員：學校督導員　何詠華

    公立小學副校長　陳小儀

候補委員：公立小學校長　何艷華

    公立小學副校長　何淑芬

二零一六年三月三日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $28,225.00）

文 化 局

公 告

文化局為填補下列空缺，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及有限制方式進

行普通晉級開考的公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考

人臨時名單已張貼於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，以供查閱：

1. 編制內人員：

第一職階首席顧問高級技術員七缺；

第一職階首席特級技術員兩缺；

第一職階首席特級技術輔導員七缺；

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na 
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

9. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 23/2011.

10. Júri:

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Leong Hin Kun, directora de estabelecimento 
oficial de educação pré-escolar.

Vogais efectivas: Ho Weng Wa, inspectora escolar; e

Chan Sio I, subdirectora de estabelecimento oficial de ensino 
primário.

Vogais suplentes: Ho Im Wa, directora de estabelecimento 
oficial de ensino primário; e

Ho Soc Fan, subdirectora de estabelecimento oficial de ensino 
primário.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 3 de 
Março de 2016.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 28 225,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontram afixadas, para efeitos de con-
sulta, na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap Siac, 
Edifício do Instituto Cultural, Macau, bem como publicadas na 
página electrónica do Instituto Cultural, as listas provisórias 
dos candidatos aos concursos comuns, de acesso, condiciona-
dos, documentais, para o preenchimento dos seguintes lugares 
do Instituto Cultural, cujo anúncio dos avisos de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2016:

1. Para o pessoal do quadro:

Sete lugares de técnico superior assessor principal, 1.º esca-
lão;

Dois lugares de técnico especialista principal, 1.º escalão;

Sete lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º es-
calão;
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第一職階首席特級行政技術助理員十三缺。

2. 行政任用合同人員：

第一職階首席高級技術員一缺；

第一職階一等技術員三缺；

第一職階一等技術輔導員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，有關名單被視

為確定名單。

二零一六年三月十日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $1,771.00）

旅 遊 局

名 單

為旅遊局以行政任用合同任用的技術輔導員職程：第一職

階一等技術輔導員一缺進行普通晉級開考，開考公告經於二零

一六年一月六日第一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現

公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

鄭志宏 ............................................................................. 80.72

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，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。

（經二零一六年三月二日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年二月二十二日於旅遊局

典試委員會：

主席：旅遊局顧問高級技術員 潘永康

正選委員：旅遊局二等技術員 江明施

  社會工作局特級技術輔導員 區輕颺

（是項刊登費用為 $1,429.00）

Treze lugares de assistente técnico administrativo especialis-
ta principal, 1.º escalão.

2. Para o pessoal em regime de contrato administrativo de 
provimento:

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

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

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

As referidas listas são consideradas definitivas, nos termos 
do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento administra-
tivo.

Instituto Cultural, aos 10 de Março de 2016.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico, provido em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento da Direcção dos Serviços de Turismo, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 6 de Janei-
ro de 2016:

Candidato aprovado: valores

Cheang Chi Wang .............................................................. 80,72

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

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 22 de Fevereiro de 
2016.

O Júri:

Presidente: Poon Weng Hong, técnico superior assessor da 
Direcção dos Serviços de Turismo.

Vogais efectivos: Kong Meng Si, técnica de 2.ª classe da Di-
recção dos Serviços de Turismo; e

Ao Heng Ieong, adjunto-técnico especialista do Instituto de 
Acção Social.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)



N.º 11 — 16-3-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5643

社 會 工 作 局

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，社會工

作局現按照社會文化司司長於二零一六年三月四日的批示，批准

以審查文件和限制性的方式為社會工作局工作人員進行普通晉

級開考：

編制內：

一、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。

行政任用合同：

一、高級技術員職程社會工作範疇第一職階首席顧問高級

技術員一缺；

二、高級技術員職程法律範疇及建築範疇第一職階首席高

級技術員三缺；

三、技術員職程社會工作範疇第一職階特級技術員四缺；

四、技術員職程社會工作範疇第一職階首席技術員兩缺；

五、技術員職程行政範疇第一職階一等技術員一缺；

六、技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員四缺。

上述開考通告已公佈於澳門西墳馬路六號本局行政及人力

資源處、社會工作局網頁及行政公職局網頁。凡符合條件的社會

工作局工作人員，自本公告刊登在《澳門特別行政區公報》緊接

的第一個辦公日起計十天內均可報考。開考的有效期於所開考

的職位被填補時屆滿。

二零一六年三月十日於社會工作局

代局長 韓衛

（是項刊登費用為 $2,140.00）

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carrei-
ras 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), 
faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 4 de Março de 2016, se 
acham abertos os concursos comuns, de acesso, documentais, 
condicionados aos trabalhadores do Instituto de Acção Social, 
com vista ao preenchimento dos seguintes lugares:

Preenchimento de vaga no quadro de pessoal:

1. Uma vaga de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico adminis-
trativo.

Preenchimento de lugares através da celebração de contrato 
administrativo de provimento:

1. Um lugar de técnico superior assessor principal, 1.º esca-
lão, área de serviço social, da carreira de técnico superior;

2. Três lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, áreas 
de direito e de arquitectura, da carreira de técnico superior;

3. Quatro lugares de técnico especialista, 1.º escalão, área de 
serviço social, da carreira de técnico;

4. Dois lugares de técnico principal, 1.º escalão, área de 
serviço social, da carreira de técnico;

5. Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 
administração, da carreira de técnico;

6. Quatro lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico.

Os avisos respeitantes aos referidos concursos encontram-
-se afixados na Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 
do IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, bem como 
constam dos websites deste Instituto e da Direcção dos Servi-
ços de Administração e Função Pública. Podem candidatar-
-se os trabalhadores do Instituto de Acção Social, que reúnam 
as condições previstas, sendo o prazo para a apresentação das 
candidaturas de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediata-
mente a seguir ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. O prazo 
de validade esgota-se com o preenchimento dos lugares postos a 
concurso.

Instituto de Acção Social, aos 10 de Março de 2016.

O Presidente do Instituto, substituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 2 140,00)
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體 育 局

名 單

體育局以散位合同制度填補技術工人職程第一職階技術工

人（電工範疇）四缺，經於二零一五年八月十九日第三十三期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職

開考的通告。現公佈最後成績名單如下：

合格應考人： 

名次  姓名                 總成績

 1.º 梁偉文 .................................................................... 87.20 

 2.º 詹健德 .................................................................... 80.40 

 3.º 李志華 .................................................................... 79.13 

 4.º 歐錦 ........................................................................ 78.80 

 5.º 陳友源 .................................................................... 77.93 

 6.º 李海陽 .................................................................... 74.63 

 7.º 麥劍文 .................................................................... 63.73 

 8.º 黃偉富 .................................................................... 63.63 

 9.º 李立財 .................................................................... 59.27 

10.º 楊志強 .................................................................... 57.87 

11.º 鄭炳原 .................................................................... 56.93 

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試被淘汰之投考人：7名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單於《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內向

許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一六年三月八日批示認可）

二零一六年二月二十九日於體育局

典試委員會：

主席：莫子恆 

正選委員：何婉筠

     容啟亮

（是項刊登費用為 $2,140.00）

INSTITUTO DO DESPORTO

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de quatro lugares de operário qualificado, 1.º escalão, área 
de electricista, da carreira de operário qualificado, em regime 
de contrato de assalariamento do pessoal do Instituto do Des-
porto, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 33, II Série, de 19 de 
Agosto de 2015: 

Candidatos aprovados: 

Lugar   Nome              Pontuação
                      final

 1.º Leong Wai Man ..................................................... 87,20

 2.º Jim Kin Tak ............................................................ 80,40

 3.º Lei Chi Wa ............................................................. 79,13

 4.º Ao Kam .................................................................. 78,80

 5.º Chen Youyuan ....................................................... 77,93

 6.º Lei Hoi Ieong ......................................................... 74,63

 7.º Mak Kim Man ....................................................... 63,73

 8.º Wong Wai Fu.......................................................... 63,63

 9.º Lei Lap Choi  ......................................................... 59,27

10.º Ieong Chi Keong ................................................... 57,87

11.º Cheang Peng Un .................................................... 56,93

Observações:

a) Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 7 
candidatos.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publica-
ção 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 8 de Março de 2016).

Instituto do Desporto, aos 29 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Mok Chi Hang. 

Vogais efectivos: Ho Un Kuan; e  

Iong Kai Leong .

(Custo desta publicação $ 2 140,00)
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為填補體育局行政任用合同人員高級技術員職程第一職階

顧問高級技術員一缺，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》第二組刊登公告，以審查文件及有限

制性方式進行普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

梁美滿 ............................................................................. 81.28

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起

上訴。

（社會文化司司長於二零一六年三月八日批示認可）

二零一六年三月一日於體育局

典試委員會：

主席：體育局組織及行政財政管理廳廳長 林國洪

正選委員：體育局大眾體育處處長 盧綺雲

  民政總署顧問高級技術員 韋浩風

（是項刊登費用為 $1,155.00）

澳 門 理 工 學 院

通 告

第02D/CG/2016號理事會決議

事宜：授權予院長李向玉

為了有效及妥善管理澳門理工學院，理事會根據經十二月六

日第469/99/M號訓令核准的《澳門理工學院章程》第十四條第

三款的規定，決議：

一、授予院長李向玉或其合法代任人，在語言暨翻譯高等學

校、成人教育及特別計劃中心、長者書院、理工——貝爾英語中

心、社會經濟與公共政策研究所、中西文化研究所、“一國兩制”

研究中心、葡語教學暨研究中心及理事會輔助處的範圍內，作出

下列行為的職權：

（一）批准澳門理工學院本身預算內用於開展工程、取得財

貨和服務的開支，上限至$50,000.00（澳門幣伍萬元）；當批准

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior dos trabalhadores providos em regime de 
contrato administrativo de provimento do Instituto do Des-
porto, cujo anúncio 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

Leong Mei Mun ...................................................................81,28

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, o candidato pode interpor recurso da presente lista 
no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publicação 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Março de 2016).

Instituto do Desporto, 1 de Março de 2016.

O Júri:

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe do Departamento de Or-
ganização e Gestão Administrativa e Financeira do Instituto 
do Desporto.

Vogais efectivos: Lou I Wan, chefe da Divisão do Desporto 
para Todos do Instituto do Desporto; e

Vitor da Rocha Vai, técnico superior assessor do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Avisos

Deliberação n.º 02D/CG/2016 do Conselho de Gestão

Assunto: Delegação de competências no seu presidente, Lei 
Heong Iok

Para permitir uma pronta e eficaz gestão do Instituto Poli-
técnico de Macau, o Conselho de Gestão, nos termos do n.º 3 
do artigo 14.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Macau, 
aprovados pela Portaria n.º 469/99/M, de 6 de Dezembro, deli-
bera:

1. Delegar no seu presidente, Lei Heong Iok, ou em quem 
legalmente o substitua, a competência para a prática dos se-
guintes actos, no âmbito da Escola Superior de Línguas e 
Tradução, do Centro de Formação Contínua e de Projectos 
Especiais, da Academia do Cidadão Sénior, do Centro de In-
glês MPI-Bell, do Centro de Estudos Políticos, Económicos e 
Sociais, do Centro de Estudos das Culturas Sino-Ocidentais, 
do Centro de Estudos «Um País Dois Sistemas», do Centro 
Pedagógico e Científico de Língua Portuguesa e da Divisão de 
Apoio ao Conselho de Gestão:

1) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços inscritos no orçamento privativo do Instituto 
Politécnico de Macau, até ao montante de $ 50 000,00 (cin-
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免除競投、諮詢問價或訂立書面合同時上述開支金額的上限減

半；

（二）批准金額不超過$5,000.00（澳門幣伍仟元）的交際

費；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可否

將假期轉移至翌年；

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理；

（六）批准進行不超過法定上限的超時或輪值工作；

（七）批准工作人員參加在澳門特別行政區內舉行的會議、

研討會、座談會、講座及其他同類活動；

（八）批准工作人員到中華人民共和國及香港公幹一天，並

依法有權收取公幹津貼。

二、授予院長李向玉或其合法代任人，在語言暨翻譯高等學

校及理事會輔助處的範圍內，在遵守法定前提下，規定不同於正

常日間或夜間辦公時間的工作時間和輪值的工作時間的職權。

三、授予院長李向玉或其合法代任人，在社會經濟與公共政

策研究所及“一國兩制”研究中心的範圍內，作出下列行為的職

權：

（一）進行領導、協調、指導及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件。

四、還授予院長李向玉或其合法代任人作出下列行為的職

權：

（一）《澳門理工學院章程》第十四條第一款第d）項所列的

權限；

（二）簽署為編制卷宗和執行理事會決定所需之信件及文

書；

（三）在獲得適當批准後，代表澳門理工學院簽署所有工作

合同；

quenta mil patacas), sendo o valor indicado reduzido a metade 
quando seja autorizada a dispensa de concurso, de consulta ou 
de celebração de contrato escrito;

2) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$ 5 000,00 (cinco mil patacas);

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, desde que observados os 
pressupostos legais;

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que 
observados os pressupostos legais;

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os 
pressupostos legais;

6) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos até ao limite previsto na lei;

7) Autorizar a participação dos trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau;

8) Autorizar a deslocação, por um dia, de trabalhadores à 
República Popular da China e a Hong Kong de que resulte di-
reito à percepção de ajudas de custo nos termos legais.

2. Delegar no seu presidente, Lei Heong Iok, ou em quem 
legalmente o substitua, a competência de estabelecer horários 
diferenciados dos horários normais de trabalho diurno ou 
nocturno e horários por turnos, no âmbito da Escola Superior 
de Línguas e Tradução e da Divisão de Apoio ao Conselho de 
Gestão, desde que observados os pressupostos legais.

3. Delegar no seu presidente, Lei Heong Iok, ou em quem 
legalmente o substitua, a competência para a prática dos 
seguintes actos, no âmbito do Centro de Estudos Políticos, 
Económicos e Sociais e do Centro de Estudos «Um País Dois 
Sistemas»:

1) Proceder à direcção, à coordenação, à orientação e à ges-
tão corrente; 

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

4. E ainda delegar no seu presidente, Lei Heong Iok, ou em 
quem legalmente o substitua, a competência para a prática dos 
seguintes actos:

1) Actos referidos na alínea d) do n.º 1 do artigo 14.º dos 
Estatutos do Instituto Politécnico de Macau;

2) Assinar toda a correspondência e expediente necessários 
à instrução dos processos e à execução das decisões do Conse-
lho de Gestão;

3) Outorgar, em nome do Instituto Politécnico de Macau, em 
todos os contratos de trabalho, depois de devidamente autori-
zados;
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（四）簽署澳門理工學院人員服務時間及相關結算的證明；

（五）批准有關人員、學生、物料、設備、不動產及車輛的保

險；

（六）批准每月固定開支，例如公積金供款、設施及動產的

租賃開支、水電費、燃氣費、保安及清潔服務費、通訊費、管理費

或其他同類開支；

（七）批准為工程或取得財貨和服務而進行競投或諮詢問

價之工作，預計金額上限至$500,000.00（澳門幣伍拾萬元）；

（八）以澳門理工學院的名義簽署一切與應由澳門理工學

院訂立的合同有關的公文書；

（九）批准發出澳門理工學院存檔文件的證明，但法律另有

規定者除外；

（十）批准退回與承諾擔保無關的文件或退回對執行與澳門

理工學院之間的合同無關的文件；

（十一）根據現行法律及澳門理工學院規章的有關規定，批

准支付錯算補助、家庭津貼、房屋津貼、公幹之費用、薪金之預

支、出生津貼、結婚津貼、死亡津貼、喪葬津貼、遺體運送津貼、

年資獎金、培訓補助及其他補助和津貼；

（十二）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（十三）批准退回保證金及以銀行擔保代替存款或按法例

規定須繳交之保證金；

（十四）管理及控制零用現金，該款項只限用於緊急和不可

延遲的財貨和服務之取得，每次上限至$2,000.00（澳門幣貳仟

元）；

（十五）根據現行法律及澳門理工學院規章的有關規定，批

准向學生退還學費及保證金；

（十六）批准刊登於本院出版物的稿酬開支，上限至

$35,000.00（澳門幣叁萬伍仟元）。

五、獲授權者認為有利於學院的良好運作時，可將本決議第

一、三及四款所指的職權轉授予本院各學術單位及行政部門的

負責人。

六、本授權不妨礙授權者行使收回權和監管權。

4) Assinar os diplomas de contagem e liquidação do tempo 
de serviço prestado pelo pessoal do Instituto Politécnico de 
Macau;

5) Autorizar o seguro de pessoal, alunos, material, equipa-
mentos, imóveis e viaturas;

6) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais 
certos, como sejam as contribuições para o Fundo de Previ-
dência, arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, 
pagamento de electricidade, água e gás, serviços de limpeza, 
segurança, telecomunicações, despesas de condomínio e outras 
da mesma natureza;

7) Autorizar a abertura de concursos ou consultas para a 
realização de obras ou aquisição de bens e serviços, cujo valor 
estimado não exceda $ 500 000,00 (quinhentas mil patacas);

8) Outorgar, em nome do Instituto Politécnico de Macau, em 
todos os instrumentos públicos relativos a contratos que devem 
ser lavrados no Instituto Politécnico de Macau;

9) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no Instituto Politécnico de Macau, com exclusão dos 
excepcionados por lei;

10) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou execução de con-
tratos com o Instituto Politécnico de Macau;

11) Autorizar o pagamento de abonos para falhas, subsídios 
de família, de renda de casa, de despesas com deslocações em 
serviço, de adiantamento de vencimentos, subsídios de nasci-
mento, de casamento, por morte, funeral e transladação de res-
tos mortais, prémio de antiguidade, abonos de apoio à forma-
ção e outros abonos e subsídios, nos termos da legislação em 
vigor e dos regulamentos do Instituto Politécnico de Macau;

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

13) Autorizar a restituição de cauções e a substituição por 
garantia bancária dos depósitos ou da prestação de caução em 
dinheiro, quando prevista na legislação aplicável;

14) Proceder à gestão e controlo do fundo de maneio, limi-
tada a utilização dessas verbas à aquisição de bens e serviços 
urgentes e inadiáveis, cujo valor não exceda $ 2 000,00 (duas 
mil patacas) por aquisição;

15) Aprovar a devolução aos alunos do valor das propinas e 
das cauções, nos termos da legislação em vigor e dos regula-
mentos do Instituto Politécnico de Macau;

16) Autorizar, no âmbito da produção científica do Instituto, 
as despesas com as publicações que não ultrapassem $ 35 000,00 
(trinta e cinco mil patacas).

5. O delegado pode subdelegar nos responsáveis das unida-
des académicas e administrativas deste Instituto as competên-
cias dos n.os 1, 3 e 4 desta deliberação que julgue adequadas ao 
bom funcionamento do Instituto.

6. A presente delegação é feita sem prejuízo dos poderes de 
avocação e superintendência.
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七、對行使現授予的職權而作出的行為，得提起必要訴願。

八、本決議自刋登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效

力。

九、獲授權者自二零一六年三月七日至本決議於《澳門特別

行政區公報》刊登日期間，在本授權範圍內所作出的行為予以追

認。

十、廢止第01D/CG/2014號理事會決議。

二零一六年三月七日於澳門理工學院

澳門理工學院理事會：

署理院長 嚴肇基

署理副院長 楊再淮

秘書長 陳偉翔

財政局代表 張祖強

（是項刊登費用為 $6,188.00）

第03D/CG/2016號理事會決議

事宜：授權予副院長嚴肇基

為了有效及妥善管理澳門理工學院，理事會根據經十二月六

日第469/99/M號訓令核准的《澳門理工學院章程》第十四條第

三款的規定，決議：

一、授予副院長嚴肇基或其合法代任人，在管理科學高等學

校、公共行政高等學校、體育暨運動高等學校、藝術高等學校、

高等衛生學校、博彩教學暨研究中心及文化創意產業教學暨研

究中心的範圍內，作出下列行為的職權：

（一）批准澳門理工學院本身預算內用於開展工程、取得財

貨和服務的開支，上限至$50,000.00（澳門幣伍萬元）；當批准免

除競投、諮詢問價或訂立書面合同時上述開支金額的上限減半；

（二）批准金額不超過$5,000.00（澳門幣伍仟元）的交際費；

（三）在遵守法定前提下，批准人員享受年假及決定其可否

將假期轉移至翌年；

（四）在遵守法定前提下，批准喪失薪酬之缺勤；

7. Dos actos praticados, ao abrigo da presente delegação de 
competências, cabe recurso hierárquico necessário.

8. A presente deliberação produz efeitos desde a data da sua 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

9. São ratificados os actos praticados pelo delegado, no âmbi-
to das competências ora delegadas, entre o dia 7 de Março de 
2016 e a data de publicação da presente deliberação no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

10. É revogada a Deliberação do Conselho de Gestão 
n.º 01D/CG/2014.

Instituto Politécnico de Macau, aos 7 de Março de 2016.

O Conselho de Gestão do IPM:

O Presidente, em exercício, Im Sio Kei. 

O Vice-Presidente, em exercício, Yang Zaihuai. 

O Secretário-Geral, Chan Wai Cheong. 

O representante da DSF, Chang Tou Keong Michel.

(Custo desta publicação $ 6 188,00)

Deliberação n.º 03D/CG/2016 do Conselho de Gestão

Assunto: Delegação de competências no seu vice-presidente, 
Im Sio Kei

Para permitir uma pronta e eficaz gestão do Instituto Politécni-
co de Macau, o Conselho de Gestão, nos termos do n.º 3 do artigo 
14.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Macau, aprovados 
pela Portaria n.º 469/99/M, de 6 de Dezembro, delibera:

1. Delegar no seu vice-presidente, Im Sio Kei, ou em quem 
legalmente o substitua, a competência para a prática dos seguintes 
actos, no âmbito da Escola Superior de Ciências Empresariais, da 
Escola Superior de Administração Pública, da Escola Superior 
de Educação Física e Desporto, da Escola Superior de Artes, 
da Escola Superior de Saúde, do Centro Pedagógico e Científico 
na Área do Jogo e do Centro Pedagógico e Científico para as 
Indústrias Culturais e Criativas:

1) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços inscritos no orçamento privativo do Instituto 
Politécnico de Macau, até ao montante de $ 50 000,00 (cin-
quenta mil patacas) sendo o valor indicado reduzido a metade 
quando seja autorizada a dispensa de concurso, de consulta ou 
de celebração de contrato escrito;

2) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$ 5 000,00 (cinco mil patacas);

3) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 
transferência para o ano seguinte, desde que observados os 
pressupostos legais;

4) Autorizar faltas com perda de remuneração, desde que 
observados os pressupostos legais;



N.º 11 — 16-3-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5649

（五）在遵守法定前提下，決定缺勤是否合理；

（六）批准進行不超過法定上限的超時或輪值工作；

（七）批准工作人員參加在澳門特別行政區內舉行的會議、

研討會、座談會、講座及其他同類活動；

（八）批准工作人員到中華人民共和國及香港公幹一天，並

依法有權收取公幹津貼。

二、授予副院長嚴肇基或其合法代任人，在管理科學高等學

校、公共行政高等學校、體育暨運動高等學校、藝術高等學校、

高等衛生學校及博彩教學暨研究中心的範圍內，在遵守法定前

提下，規定不同於正常日間或夜間辦公時間的工作時間和輪值的

工作時間的職權。

三、還授予副院長嚴肇基或其合法代任人作出下列行為的

職權：

（一）《澳門理工學院章程》第十四條第一款第d）項所列的

權限；

（二）簽署為編制卷宗和執行理事會決定所需之信件及文書；

（三）在獲得適當批准後，代表澳門理工學院簽署所有工作

合同；

（四）簽署澳門理工學院人員服務時間及相關結算的證明；

（五）批准有關人員、學生、物料、設備、不動產及車輛的保

險；

（六）批准每月固定開支，例如公積金供款、設施及動產的

租賃開支、水電費、燃氣費、保安及清潔服務費、通訊費、管理費

或其他同類開支；

（七）批准為工程或取得財貨和服務而進行競投或諮詢問

價之工作，預計金額上限至$500,000.00（澳門幣伍拾萬元）；

（八）以澳門理工學院的名義簽署一切與應由澳門理工學

院訂立的合同有關的公文書；

（九）批准發出澳門理工學院存檔文件的證明，但法律另有

規定者除外；

5) Justificar ou injustificar faltas, desde que observados os 
pressupostos legais;

6) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos até ao limite previsto na lei;

7) Autorizar a participação dos trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau;

8) Autorizar a deslocação, por um dia, de trabalhadores à 
República Popular da China e a Hong Kong de que resulte di-
reito à percepção de ajudas de custo nos termos legais.

2. Delegar no seu vice-presidente, Im Sio Kei, ou em quem 
legalmente o substitua, a competência de estabelecer horários 
diferenciados dos horários normais de trabalho diurno ou noc-
turno e horários por turnos, no âmbito da Escola Superior de 
Ciências Empresariais, da Escola Superior de Administração 
Pública, da Escola Superior de Educação Física e Desporto, 
da Escola Superior de Artes, da Escola Superior de Saúde e 
do Centro Pedagógico e Científico na Área do Jogo, desde que 
observados os pressupostos legais.

3. E ainda delegar no seu vice-presidente, Im Sio Kei, ou em 
quem legalmente o substitua, a competência para a prática dos 
seguintes actos:

1) Actos referidos na alínea d) do n.º 1 do artigo 14.º dos 
Estatutos do Instituto Politécnico de Macau;

2) Assinar toda a correspondência e expediente necessários 
à instrução dos processos e à execução das decisões do Conse-
lho de Gestão;

3) Outorgar, em nome do Instituto Politécnico de Macau, em 
todos os contratos de trabalho, depois de devidamente autori-
zados;

4) Assinar os diplomas de contagem e liquidação do tempo 
de serviço prestado pelo pessoal do Instituto Politécnico de 
Macau;

5) Autorizar o seguro de pessoal, alunos, material, equipa-
mentos, imóveis e viaturas;

6) Autorizar as despesas decorrentes de encargos mensais 
certos, como sejam as contribuições para o Fundo de Previ-
dência, arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, 
pagamento de electricidade, água e gás, serviços de limpeza, 
segurança, telecomunicações, despesas de condomínio e outras 
da mesma natureza;

7) Autorizar a abertura de concursos ou consultas para a 
realização de obras ou aquisição de bens e serviços, cujo valor 
estimado não exceda $ 500 000,00 (quinhentas mil patacas);

8) Outorgar, em nome do Instituto Politécnico de Macau, em 
todos os instrumentos públicos relativos a contratos que devem 
ser lavrados no Instituto Politécnico de Macau;

9) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados no Instituto Politécnico de Macau, com exclusão dos 
excepcionados por lei;
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（十）批准退回與承諾擔保無關的文件或退回對執行與澳門

理工學院之間的合同無關的文件；

（十一）根據現行法律及澳門理工學院規章的有關規定，批

准支付錯算補助、家庭津貼、房屋津貼、公幹之費用、薪金之預

支、出生津貼、結婚津貼、死亡津貼、喪葬津貼、遺體運送津貼、

年資獎金、培訓補助及其他補助和津貼；

（十二）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（十三）批准退回保證金及以銀行擔保代替存款或按法例

規定須繳交之保證金；

（十四）管理及控制零用現金，該款項只限用於緊急和不可延

遲的財貨和服務之取得，每次上限至$2,000.00（澳門幣貳仟元）；

（十五）根據現行法律及澳門理工學院規章的有關規定，批

准向學生退還學費及保證金；

（十六）批准刊登於本院出版物的稿酬開支，上限至

$35,000.00（澳門幣叁萬伍仟元）。

四、獲授權者認為有利於學院的良好運作時，可將本決議第一

及三款所指的職權轉授予本院各學術單位及行政部門的負責人。

五、本授權不妨礙授權者行使收回權和監管權。

六、對行使現授予的職權而作出的行為，得提起必要訴願。

七、本決議自刊登於《澳門特別行政區公報》之日起產生效力。

八、獲授權者自二零一六年三月七日至本決議於《澳門特別行

政區公報》刊登日期間，在本授權範圍內所作出的行為予以追認。

二零一六年三月七日於澳門理工學院

澳門理工學院理事會：

署理副院長 楊再淮

秘書長 陳偉翔

財政局代表 張祖強

（是項刊登費用為 $5,572.00）

10) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou execução de con-
tratos com o Instituto Politécnico de Macau;

11) Autorizar o pagamento de abonos para falhas, subsídios 
de família, de renda de casa, de despesas com deslocações em 
serviço, de adiantamento de vencimentos, subsídios de nasci-
mento, de casamento, por morte, funeral e transladação de res-
tos mortais, prémio de antiguidade, abonos de apoio à forma-
ção e outros abonos e subsídios, nos termos da legislação em 
vigor e dos regulamentos do Instituto Politécnico de Macau;

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

13) Autorizar a restituição de cauções e a substituição por 
garantia bancária dos depósitos ou da prestação de caução em 
dinheiro, quando prevista na legislação aplicável;

14) Proceder à gestão e controlo do fundo de maneio, limi-
tada a utilização dessas verbas à aquisição de bens e serviços 
urgentes e inadiáveis, cujo valor não exceda $ 2 000,00 (duas 
mil patacas) por aquisição;

15) Aprovar a devolução aos alunos do valor das propinas e 
das cauções, nos termos da legislação em vigor e dos regula-
mentos do Instituto Politécnico de Macau;

16) Autorizar, no âmbito da produção científica do Instituto, 
as despesas com as publicações que não ultrapassem $ 35 000,00 
(trinta e cinco mil patacas).

4. O delegado pode subdelegar nos responsáveis das unida-
des académicas e administrativas deste Instituto as competên-
cias dos n.os 1 e 3 desta deliberação que julgue adequadas ao 
bom funcionamento do Instituto.

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

6. Dos actos praticados, ao abrigo da presente delegação de 
competências, cabe recurso hierárquico necessário.

7. A presente deliberação produz efeitos desde a data da sua 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

8. São ratificados os actos praticados pelo delegado, no âm-
bito das competências ora delegadas, entre o dia 7 de Março de 
2016 e a data de publicação da presente deliberação no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 7 de Março de 2016.

O Conselho de Gestão do IPM:

O Vice-Presidente, em exercício, Yang Zaihuai. 

O Secretário-Geral, Chan Wai Cheong. 

O representante da DSF, Chang Tou Keong Michel. 

(Custo desta publicação $ 5 572,00)
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FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Anúncios

Torna-se público que se encontram afixados, na sede do 
Fundo de Segurança Social, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 249-263, Edifício China Civil Plaza, 18.º 
andar, Macau, e publicado na internet do FSS e dos SAFP, os 
avisos referentes à abertura dos concursos comuns, de acesso, 
documentais, condicionados ao pessoal do Fundo de Segurança 
Social, 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 dos seguintes lugares do Fundo 
de Segurança Social, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Pessoal em regime de contrato administrativo de provimento:

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

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

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

Fundo de Segurança Social, aos 3 de Março de 2016.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

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 servicos públicos), se encontra afixada, na sede do Fundo 
de Segurança Social, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 249-263, Edifício China Civil Plaza, 18.º andar, em Macau, 
e será também divulgada na intranet deste FSS, a lista provi-
sória dos candidatos ao concurso comum, de acesso, condicio-
nado, documental, para o preenchimento de dois lugares de 
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão área de informática, 
da carreira de técnico superior, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal do Fundo de Segu-
rança Social, 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 presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo. 

Fundo de Segurança Social, aos 4 de Março de 2016.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 950,00)

社 會 保 障 基 金

公 告

為填補社會保障基金的下列空缺，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，以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考。有關開考通告正張貼在澳門宋玉生廣場249-263號

中土大廈18樓社會保障基金總部，並於本基金及行政公職局網

頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後

第一個辦公日起計十天內作出。

行政任用合同人員：

技術員職程第一職階特級技術員一缺；

技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員六缺；

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員八缺。

二零一六年三月三日於社會保障基金

行政管理委員會主席 容光耀

（是項刊登費用為 $1,194.00）

社會保障基金為填補以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（資訊範疇）兩缺，經於二零一六年

二月三日第五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及

審查文件方式進行普通晉級開考公告，現根據第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規

定公佈，投考人臨時名單正張貼在澳門宋玉生廣場249-263號中

土大廈18樓社會保障基金總部，並同時上載於本基金內聯網以

供查閱。

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。

二零一六年三月四日於社會保障基金

行政管理委員會主席 容光耀

（是項刊登費用為 $950.00）
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文 化 基 金

名 單

為履行九月一日第54/GM/97號，有關對私人及私立實體提

供財政資助的批示，文化基金現公佈二零一五年第四季度獲津貼

名單。

FUNDO DE CULTURA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setembro, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
entidades particulares, vem o Fundo de Cultura publicar a lista 
dos apoios no 4.º trimestre do ano de 2015:

受資助機構

Entidade beneficiária

核准批示

Despacho de 

autorização

給予金額

Montante 

atribuído

目的

Finalidade

I）社團及組織

 Associações e organizações

國際女藝術家——澳門分會

International Women Artists Associa-

tion-Macao

21/8/2015  $ 28,400.00 活動津貼：舉辦視覺藝術活動經費。

Subsídio para actividade: realização de uma 

actividade de artes visuais.

Fundo de Cultura, aos 10 de Março de 2016.

O Presidente do Conselho Administrativo, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

FUNDO DE TURISMO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
instituições particulares, vem o Conselho Administrativo do 
Fundo de Turismo publicar a listagem dos apoios concedidos 
durante o 4.º trimestre do ano de 2015:

二零一六年三月十日於文化基金

行政管理委員會主席 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $1,018.00）

旅 遊 基 金

名 單

為履行八月二十六日第54/GM/97號關於給予私人及私立機

構之財政資助的批示，旅遊基金行政管理委員會現公佈二零一五

年第四季度之財政資助表：

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data da

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

濠誠曲藝社 22/7/2015 3,000.00 資助「濠誠粵韻曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

慕儀曲藝會 5/8/2015 3,000.00 資助「慕曲儀情賀國慶折子戲曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

頌之星粵劇曲藝會 5/8/2015 3,000.00 資助「穗澳粵劇折子戲交流專場」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data da

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

愛心曲藝會 15/4/2015 3,000.00 資助「愛心顯情真曲藝會知音演唱會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

歌韻樂苑 19/8/2015 3,000.00 資助「歌聲粵韻戲劇綜合慶回歸」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門山河戲劇曲藝會

Associação de Teatro e Ópera Chinesa de 

«San Ho» de Macau

9/9/2015 3,000.00 資助「旭日祥虹友好曲藝欣賞晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

藝韻戲劇曲藝會

Associação de Drama e Ópera Chinesa 

«Ngai Wan»

9/9/2015 3,000.00 資助「悠悠藝韻賀昇平」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門餘情雅集

Macau U Cheng Nga Chap

19/8/2015 3,000.00 資助「餘情粵劇緣會知音折子戲晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門大龍鳳曲藝會

Associação de Ópera Chinesa «Tai Long 

Fong» de Macau

30/9/2015 3,000.00 資助「金龍金鳳敬老粵曲晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

三角花園之友曲藝社

Associação de Ópera Chinesa dos Amigos 

do Jardim Triângulo

26/8/2015 3,000.00 資助「三角花園十六周年敬老晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門佩佩音樂曲藝會 17/6/2015 3,000.00 資助「佩佩二週年曲藝折子戲晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門蓮花曲藝會

Associação de Ópera Chinesa «Lotus» de 

Macau

22/7/2015 3,000.00 資助「蓮花曲藝賀昇平懷舊金曲粵曲演唱晚

會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門三水曲藝會 

Associação de Ópera Chinesa Sam Soi de 

Macau

29/7/2015 3,000.00 資助「三水粵韻賀昇平粵曲演唱晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門樂鳴曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Lok Meng 

Macau

26/8/2015 3,000.00 資助「樂韻鳴歌金曲慶回歸」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門粵韻南音社 9/9/2015 3,000.00 資助「南音薪傳紀念吳咏梅博士南音專場」曲藝

晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門聲藝曲藝會 9/9/2015 3,000.00 資助「“藝苑鶯聲鳴金秋”粵曲晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chines.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data da

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

澳門悠揚戲劇曲藝會 13/5/2015 3,000.00 資助「“粵韻悠揚步步高”粵劇折子戲曲藝晚

會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門戲曲文化藝術協會 29/7/2015 3,000.00 資助「澳門粵曲作品濠江情演唱會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

樂群曲藝會

Associação de Música Chinesa Lók Kuan

23/9/2015 3,000.00 資助「樂群粵韻曲藝會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Associação de Música dos Cristãos de Macau 26/8/2015 5,000.00 資助「“為澳門鼓舞”發放正能量2015花車巡

遊」活動。

Apoio financeiro para realização duma activida-

de «“為澳門鼓舞”發放正能量2015花車巡遊».

澳門音樂曲藝團

Associação de Ópera Chinesa de Macau

29/7/2015 3,000.00 資助「嶺南戲曲展繽紛演唱會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門醉琴軒曲藝苑 20/5/2015 3,000.00 資助「琴音妙韻醉知音曲藝折子戲晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

230藝術創作協會

Associação de Arte e Criação 230

25/2/2015 5,000.00 資助「第二屆即影即遊攝影比賽」活動。

Apoio financeiro para realização duma actividade 

“第二屆即影即遊攝影比賽”.

歌韻樂苑 11/2/2015 3,000.00 資助「歌韻樂滿城曲藝折子戲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

錦祥曲藝社 26/8/2015 3,000.00 資助「折子戲曲藝迎回歸晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

弦樂笙歌粵劇曲藝會 26/8/2015 3,000.00 資助「弦樂傳情笙歌寄意老友相聚2015」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門泉新曲藝會 10/6/2015 3,000.00 資助「慶祝泉新曲藝會成立13周年誌慶曲藝聯歡

晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

妙姿曲藝會 29/7/2015 3,000.00 資助「妙韻姿盈折子戲專場」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data da

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

風華曲藝社

Associação Musical Fong Wa

10/6/2015 3,000.00 資助「慶祝風華曲藝社成立19周年誌慶曲藝晚

會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Associação de Espectáculos de Ópera Chinesa 

U Lok Chi Iao de Macau

17/6/2015 3,000.00 資助「“慶祝成立21周年紀念”曲藝粵劇折子戲

演出晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門管理專業協會

Associação de Gestão (Management) de 

Macau

29/7/2015 75,000.00 資助「2015年世界管理挑戰賽」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “2015年世界管理挑戰賽”.

居澳泰僑協會

Associação dos Tailandeses em Macau

7/10/2015 200,000.00 資助「泰國文化節」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “泰國文化節”.

開心歡樂曲藝社

Associação Ópera Chinesa «Hoi Sam Fun 

Lok»

29/7/2015 3,000.00 資助「粵劇折子戲曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門市民聯合會

Federação dos Cidadãos de Macau

30/9/2015 240,093.37

——原先預算澳

門幣298,500.00， 

有 關 機 構 於

30/12/2015退還

資助金額的未動

用結餘，即澳門幣

58,406.63

— Por não ter 

utilizado a totali-

dade de MOP 

298 500,00 do 

apoio financeiro 

concedido para 

as suas activida-

des inicialmente 

proposto, foi 

reembolsado 

o montante de 

MOP 58 406,63 

ao Fundo de 

Turismo em 

30/12/2015

資助「絲路帆遠——中國海上絲綢之路文物精品

圖片展」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “絲路帆遠——中國海上絲綢之路文物精

品圖片展”.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data da

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

澳門國粹曲藝會

Associação de Ópera Chinesa de Kuok Soi 

de Macau

16/9/2015 3,000.00 資助「一年一度會知音曲藝會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門麗聲曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Lai Seng de 

Macau

16/9/2015 3,000.00 資助「麗聲粵韻折子戲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門街舞文化協會 12/8/2015 5,000.00 資助「May We Dance 2015街舞文化祭」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “May We Dance 2015街舞文化祭”.

雋逸研藝社 16/9/2015 3,000.00 資助「粵韻朋情賀回歸」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

皇上皇曲藝會 19/8/2015 3,000.00 資助「喜迎回歸粵曲唱出歡樂情晚會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門戲曲歌唱藝術團 22/10/2015 3,000.00 資助「慶回歸戲曲演唱會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Associação dos Amadores de Ópera e Teatro 

Cantonense Brisa Primaveril

22/7/2015 3,000.00 資助「粵劇長劇“牡丹亭驚夢”」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門光華文化協會 7/10/2015 3,000.00 資助「粵韻生輝粵曲折子戲演唱會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

友樂曲藝會 22/10/2015 3,000.00 資助「周年曲藝聯歡晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門星輝耀粵劇曲藝會 30/9/2015 3,000.00 資助「濠江之聲演唱會、穗澳戲曲話劇展演」曲

藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

紫群軒曲藝會

Associação da Arte de Cantar Chi Kuan 

Hin

23/9/2015 3,000.00 資助「紫約群星賀回歸曲藝折子戲」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

祥發曲藝苑

Associação de Música Chinesa Cheong Fat

19/8/2015 3,000.00 資助「粵戲折子戲曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Associação de Música dos Cristãos de Macau 26/8/2015 5,000.00 資助「歡樂佳音平安夜2015」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “歡樂佳音平安夜2015”.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data da

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

Associação de Música e Ópera de Macau 23/9/2015 3,000.00 資助「“曲協呈獻粵韻星輝慶回歸”曲藝折子戲

晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

鳴鳳曲藝會 29/7/2015 3,000.00 資助「“榮華夢師仁騷”演唱會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Associação de Ópera Chinesa 65 de Macau 2/9/2015 3,000.00 資助「“知己良朋名曲會知音”粵曲晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門合尺六樂社 13/5/2015 3,000.00 資助「合尺六粵藝與您2015」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Cheong Loc Clube Musical 7/10/2015 3,000.00 資助「慶祝37周年祥樂樂苑會慶晚會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門文遺研創協會

Associação para a Reinvenção de Estudos 

do Património Cultural de Macau

4/11/2015 10,000.00 資助「傳信．全城——申遺成功十周年健力士世

遺木板明信片填色活動」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “傳信．全城——申遺成功十周年健力士世

遺木板明信片填色活動”.

澳門心悅軒文化藝術協會 2/9/2015 3,000.00 資助「心悅情軒曲藝折子戲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門廣華曲藝會 10/4/2015 3,000.00 資助「群星濃情金曲夜．夏荷迎秋韻」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Associação dos Conterrâneos de Tong Ka 

Van (Macau)

26/8/2015 3,000.00 資助「慶祝國慶粵曲晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門廣東音樂聯誼會 22/7/2015 3,000.00 資助「“傳承經典，實現夢想”1987版電視連續劇

《紅樓夢》音樂會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門千色樂社 13/5/2015 3,000.00 資助「千回唱演不厭音色藝齊獻您2015」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門平民曲藝會 21/1/2015 3,000.00 資助「紅萍匯（7）粵曲演唱會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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批准日期

Data da

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

澳門新鳴聲粵劇曲藝會

Associação de Ópera Chinesa e Arte Musical 

«San Meng Seng» de Macau

24/6/2015 3,000.00 資助「新鳴粵劇星星聲 2 0 1 5長劇晚會（紅樓

夢）」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門永佳曲藝會

Associação de Canção dos Veng Kai de Macau

14/10/2015 3,000.00 資助「永留佳韻十六載」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門余世杰曲藝會

Associação de Ópera Chinesa «Yu Shi Jie» 

de Macau

22/7/2015 3,000.00 資助「金秋賀國慶曲藝折子戲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門無疆界青年協會

Associação Sem Fronteira da Juventude de 

Macau

6/5/2015 5,000.00 資助「走進世遺系列——愛澳門、愛世遺、愛留

念」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “走進世遺系列——愛澳門、愛世遺、愛留

念”.

澳門惠州同鄉聯誼會

Associação dos Conterrâneos e Amigo de 

Huizhou Macau

30/9/2015 3,000.00 資助「慶祝澳門回歸祖國十六週年暨敬老綜合匯

演」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門大眾曲藝會 21/1/2015 3,000.00 資助「妙韻卿歌耀濠江2015」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門粵劇團 14/10/2015 3,000.00 資助「麥嘉教授講大戲粵劇表演知識講座」活

動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “麥嘉教授講大戲粵劇表演知識講座”.

提柯曲藝會

Associação de Ópera Chinesa «Tai O»

23/9/2015 3,000.00 資助「“絲竹妙韻樂頤年”慶回歸曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門攝影學會

Associação Fotográfica de Macau

22/7/2015 10,000.00 資助「第十八屆澳門國際攝影展覽」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “第十八屆澳門國際攝影展覽”.

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Moradores 

de Macau

14/10/2015 171,500.00 資助「三盞燈社區展繽紛除夕倒數」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “三盞燈社區展繽紛除夕倒數”.

澳門青年交響樂團協會

Associação Orquestra Sinfónica Jovem de 

Macau

13/5/2015 10,000.00 資助「第五屆青交音樂節」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “第五屆青交音樂節”.

澳門紅紅粵劇曲藝會 16/9/2015 3,000.00 資助「紅紅會慶敬老折子戲專場欣賞會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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二零一六年二月三日於旅遊基金

行政管理委員會主席 謝慶茜代局長

（是項刊登費用為 $15,366.00）

文 化 產 業 委 員 會 秘 書 處

名 單

為以行政任用合同填補文化產業委員會技術輔助人員組別

第一職階首席技術輔導員一缺，經於二零一六年一月十三日第二

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查及有限制方

式舉行普通晉級開考的招考公告，現公佈應考人的評核成績如

下：

合格應考人： 分

高嘉文 ............................................................................. 79.75

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data da

autorização

撥給之金額 

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

Associação dos Desenhistas de Macau 27/5/2015 155,000.00 資助「第十屆澳門設計雙年展」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “第十屆澳門設計雙年展”.

澳門聲韻曲苑 25/11/2015 3,000.00 資助「娟韻悠揚慶回歸何惠娟曲藝晚會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門無疆界青年協會

Associação Sem Fronteira da Juventude de 

Macau

9/9/2015 100,000.00 資助「慶祝澳門成功申報世遺十週年——“小城

樂章”專輯及發佈會」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “慶祝澳門成功申報世遺十週年——小城樂

章”專輯及發佈會”.

澳門緬甸友好協會

Associação de Amizade de Macau Mianmar

18/11/2015 48,282.00 資助「澳門旅遊特輯（緬文版）」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade “澳門旅遊特輯（緬文版）”.

總額

Total

1,224,875.37 

Fundo de Turismo, aos 3 de Fevereiro de 2016.

A Presidente do Conselho Administrativo, Tse Heng Sai, 
directora dos Serviços, substituta.

(Custo desta publicação $ 15 366,00)

SECRETARIADO DO CONSELHO PARA AS INDÚSTRIAS 

CULTURAIS

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento, em 
regime de contrato administrativo de provimento, de um lugar 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal 
técnico de apoio do Conselho para as Indústrias Culturais, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Ja-
neiro de 2016:

Candidato aprovado: valores

Kou Ka Man ........................................................................ 79,75
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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天內向許可開考的實體提起上

訴。

（經社會文化司司長二零一六年三月四日的批示確認）

二零一六年二月二十六日於文化產業委員會秘書處

典試委員會：

主席：文化產業委員會秘書長 王勁秋

正選委員：文化產業委員會特級技術員 劉少梅

  民政總署首席技術輔導員 楊彤麥

（是項刊登費用為 $1,634.00）

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，行政技術助

理員職程之第一職階特級行政技術助理員一缺，經於二零一六

年一月十三日第二期《澳門特別行政區公報》第二組，刊登以審

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

周桂煥 ............................................................................. 83.11

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三月七日批示認可）

二零一六年三月四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

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 4 de Março de 2016).

Secretariado do Conselho para as Indústrias Culturais, aos 
26 de Fevereiro de 2016.

O Júri:

Presidente: Wong Keng Chao, secretária-geral do Conselho 
para as Indústrias Culturais.

Vogais efectivos: Lau Sio Mui, técnica especialista do Conse-
lho para as Indústrias Culturais; e

Ieong Tong Mak, adjunto-técnico principal do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais. 

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão, da 
carreira de assistente técnico administrativo, do pessoal con-
tratado em regime de contrato administrativo de provimento 
da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro de 
2016:

Candidato aprovado: valores

Chao Kuai Wun .................................................................. 83,11

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 enti-
dade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 7 de Março de 2016).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 4 de 
Março de 2016.

O Júri:

Presidente: Lao Lai Kuan, chefe da Divisão Administrativa 
e Financeira da DSCC.
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正選委員：澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳凱琳

  地圖繪製暨地籍局首席技術輔導員 李蘭蘭

為填補地圖繪製暨地籍局行政任用合同人員，行政技術助

理員職程之第一職階首席行政技術助理員一缺，經於二零一六

年一月十三日第二期《澳門特別行政區公報》第二組，刊登以審

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

顧路麗 ............................................................................. 82.94

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第二款的規定，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三月七日批示認可）

二零一六年三月四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：土地工務運輸局特級技術輔導員 趙澤恩

  地圖繪製暨地籍局首席技術輔導員 李蘭蘭

（是項刊登費用為 $2,692.00）

公 告

地圖繪製暨地籍局為填補行政任用合同人員之第一職階首

席高級技術員一缺， 經二零一六年二月三日第五期《澳門特別行

政區公報》第二組，刊登以審查文件方式進行限制性普通晉級開

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，將有關投考人臨時名單張

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

樓行政暨財政處，並於本局網頁內公佈。

Vogais efectivos: Chan Hoi Lam, técnico superior assessor 
da DSFSM; e

Lei Lan Lan, adjunto-técnico principal da DSCC.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da 
carreira de assistente técnico administrativo, do pessoal con-
tratado em regime de contrato administrativo de provimento 
da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro de 
2016:

Candidato aprovado: valores

Ku Lou Lai .......................................................................... 82,94

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 enti-
dade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Transportes e Obras Públicas, de 7 de Março de 2016).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 4 de 
Março de 2016.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Chiu Chak Ian Eduardo, adjunto-técnico 
especialista da DSSOPT; e

Lei Lan Lan, adjunto-técnico principal da DSCC.

(Custo desta publicação $ 2 692,00)

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada na Divisão Administrativa e Fi-
nanceira da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, 
sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício CEM, 6.º 
andar, e publicada no website da DSCC, a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
principal, 1.º escalão, do pessoal contratado em regime de con-
trato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro, cujo anúncio de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2016.
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根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

二零一六年三月七日於地圖繪製暨地籍局

局長 張紹基

（是項刊登費用為 $1,126.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

為填補海事及水務局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一缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政

廳/行政處/人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考

應自緊接有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個

工作日起計十天內作出。

二零一六年三月八日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,126.00）

海事及水務局為填補編制外合同（現為行政任用合同）第

一職階二等技術員（社會影響評估範疇）一缺，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》第二組刊登以考

核方式進行普通對外入職開考的通告，現根據第23/2011號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的

規定，確定名單已張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行

政處/人事科，並上載到本局網頁（www.marine.gov.mo）以供查

閱。

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento admi-
nistrativo.

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 7 de 
Março de 2016.

O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores destes Serviços, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o 
preenchimento de um lugar de técnico superior principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, provido em regime de 
contrato administrativo de provimento do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, com dez dias 
de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 8 de Março de 2016.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do arti-
go 19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», se encontra afixada, para con-
sulta, no Departamento de Administração e Finanças/Divisão 
Administrativa/Secção de Pessoal, sito na Calçada da Barra, 
Quartel dos Mouros, e disponibilizada no website destes Servi-
ços (www.marine.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos ad-
mitidos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento de um lugar de técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, área de avaliação de impactos sociais, em re-
gime de contrato além do quadro (actualmente designado por 
contrato administrativo de provimento) da Direcção dos Servi-
ços de Assuntos Marítimos e de Água, cujo aviso de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 49, II Série, de 9 de Dezembro de 2015. 
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二零一六年三月八日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $920.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

名 單

地球物理暨氣象局為填補地球物理暨氣象局編制內人員氣

象技術員職程第一職階首席氣象技術員一缺，經於二零一六年一

月二十日第三期《澳門特別行政區公報》第二組公布以通過審查

文件及有限制的方式進行普通晉級開考之公告。現公布應考人

評核成績如下：

合格應考人： 分

盧錦昌 ............................................................................. 70.3

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本名單公布之日起計算十

個工作日內提起訴願。

（經二零一六年三月三日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年三月三日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：地球物理暨氣象局首席顧問高級技術員 譚建成

正選委員：地球物理暨氣象局顧問氣象高級技術員 唐天毅

  教育暨青年局首席技術員 陳耀恩

（是項刊登費用為 $1,429.00）

房 屋 局

通 告

﹝195/2016﹞

茲特通告，有關刊登於二零一六年二月二十四日第八期《澳

門特別行政區公報》第二組的“氹仔公共房屋從事商業活動空間

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 8 de Março de 2016.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 920,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de meteorologista operacional principal, 1.º escalão, da car-
reira de meteorologista operacional do pessoal do quadro da 
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aberto por 
anúncio do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 20 de Janeiro 
de 2016:

Candidato aprovado: valores

Lou Kam Cheong ............................................................... 70,3

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 3 de Março de 2016).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 3 de 
Março de 2016.

O júri do concurso:

Presidente: Tam Kin Seng, técnico superior assessor princi-
pal da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.

Vogais efectivos: Tong Tin Ngai, meteorologista assessor da 
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos; e

Chan Yiu Yan, técnico principal da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Aviso

[195/2016]

Faz-se saber que em relação à abertura do concurso público 
para «Arrendamento dos espaços para exercício de actividades 
comerciais na Habitação Pública na Taipa», publicado no Boletim 
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之租賃”公開招標，招標實體已按照招標方案第4.2款的規定作

出解答，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答得透過於辦公時間內前往位於澳門青洲沙梨頭

北巷102號房屋局查閱，有關資料亦可透過房屋局網頁（http://

www.ihm.gov.mo）下載。

二零一六年三月九日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $1,087.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

為填補下列建設發展辦公室以行政任用合同方式任用的人

員空缺，經於二零一六年二月十七日第七期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考的

公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第十八條第三款的規定，准考人臨時名單張貼於羅理

基博士大馬路南光大廈十樓本辦公室收件處告示板以供查閱：

一、第一職階首席技術員兩缺；

二、第一職階特級技術輔導員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一六年三月八日於建設發展辦公室

主任 周惠民

（是項刊登費用為 $1,155.00）

電 信 管 理 局

公 告

茲通知根據第14/20 09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

Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II 
Série, de 24 de Fevereiro de 2016, foram prestados esclareci-
mentos, nos termos do ponto n.º 4.2 do programa do concurso, 
pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo do 
concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta, durante o horário de expediente, no Instituto de Ha-
bitação (IH), sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha 
Verde, Macau, e as respectivas informações também se encon-
tram disponíveis na página electrónica do IH (http://www.ihm.
gov.mo).

Instituto de Habitação, aos 9 de Março de 2016.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontram afixadas no quadro de anúncio do 
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), 
sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam 
Kwong, 10.º andar, as listas provisórias dos candidatos aos 
concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, 
para o preenchimento dos seguintes lugares, providos em 
regime de contrato administrativo de provimento do pessoal 
do GDI, abertos por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 17 
de Fevereiro de 2016: 

1. Dois lugares de técnico principal, 1.º escalão;

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

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

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 8 
de Março de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores con-
tratados em regime de contrato administrativo de provimento 
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定，現通過以審查文件及有限制的方式，為電信管理局以行政任

用合同任用的人員進行下列普通晉級開考：

一、高級技術員職程第一職階顧問高級技術員一缺；

二、高級技術員職程第一職階首席高級技術員五缺。

上述開考之通告已張貼於澳門殷皇子大馬路43號-53號A澳

門廣場二十二樓電信管理局，並於本局網頁及行政公職局網頁內

公佈。投考報名表應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之

日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一六年三月十日於電信管理局

代局長 譚韻儀

（是項刊登費用為 $1,468.00）

運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

為填補運輸基建辦公室以行政任用合同任用人員空缺，經

於二零一六年二月二十四日第八期《澳門特別行政區公報》第二

組刊登以文件審查、有限制方式進行普通晉級開考的公告。現根

據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

第十八條第三款的規定，准考人臨時名單張貼於澳門羅保博士街

1-3號國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室告示板，以及本辦網頁

以供查閱：

一、高級技術員職程之第一職階顧問高級技術員一缺；

二、高級技術員職程之第一職階首席高級技術員一缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

da Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), para os seguintes lugares:

1. Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior;

2. Cinco lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos 
concursos se encontram afixados na Direcção dos Serviços de 
Regulação de Telecomunicações, sita na Avenida do Infante D. 
Henrique, n.os 43-53A, The Macau Square, 22.º andar, Macau, 
e publicados na página electrónica da Direcção dos Serviços 
de Regulação de Telecomunicações e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, 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 Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 10 de Março de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Tam Van Iu.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontram afixadas no quadro de 
anúncio do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes 
(GIT), sito na Rua do Dr. Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso 
Internacional, n.os 1-3, 26.º andar, Macau, e publicadas na pá-
gina electrónica do GIT, as listas provisórias dos candidatos 
aos concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados, 
para o preenchimento dos seguintes lugares, providos em re-
gime de contrato administrativo de provimento do pessoal do 
GIT, abertos por anúncio publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 24 de 
Fevereiro de 2016:

1. Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior;

2. Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 5 
do artigo 18.º do supracitado regulamento administrativo.
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二零一六年三月十日於運輸基建辦公室

辦公室主任 何蔣祺

（是項刊登費用為 $1,390.00）

交 通 事 務 局

公 告

經營的士客運業務執照公開競投

根據第27/2016號行政長官批示，現就發出二百五十個輕型

出租汽車（的士）客運經營執照展開公開競投程序：

1. 批給實體：澳門特別行政區行政長官。

2. 進行競投程序的實體：交通事務局。

3. 競投名稱：經營的士客運業務執照。

4. 投標者資格：凡持有效澳門特別行政區居民身份證或在

本澳有居留權的自然人，倘聲明完全履行「經營的士客運業務執

照公開競投」競投案卷所定的條件，均可參與是次競投。

5. 競投底價：每個執照$200,000.00（澳門幣貳拾萬圓整）。

（另根據經第218/2001號行政長官批示重新公佈的六月二十七

日第17/88/M號法律《印花稅》通過的《印花稅規章》附件『印花

稅繳稅總表』第二條的規定，須附加印花稅百分之十。）

6. 保證金：$50,000.00（澳門幣伍萬圓整），透過現金或銀

行本票形式提供，本票抬頭註明收款人為交通事務局，保證金須

向交通事務局提交。

7. 查閱競投案卷之地點及時間：

地點：交通事務局公共關係處（澳門馬交石炮台馬路33號交

通事務局六樓）；

時間：自公佈日起至截標日止的下列時間：星期一至五（公

眾假期除外），早上九時至下午一時及下午二時三十分至五時

三十分。

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 10 de 
Março de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncios

Concurso público para a concessão de alvarás 

de exploração de táxis

Faz-se público que, em cumprimento do Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 27/2016, se encontra aberto o concurso públi-
co para a concessão de 250 alvarás de exploração da indústria 
do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer 
(táxis):

1. Entidade concedente: Chefe do Executivo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau.

2. Entidade realizadora do processo do concurso: Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.

3. Designação do concurso: concessão de alvarás de explora-
ção de táxis.

4. Habilitação dos concorrentes: são admitidas ao presente 
concurso as pessoas singulares que sejam portadoras de bilhete 
de identidade de residente da Região Administrativa Especial 
de Macau (RAEM) ou titulares de direito de residência na 
RAEM e que se proponham cumprir integralmente as con-
dições estabelecidas no processo do concurso público para a 
concessão de alvarás de exploração de táxis.

5. Preço base do concurso: cada alvará $ 200 000,00 (duzentas 
mil patacas). (A este preço acresce o adicional do selo de verba 
no valor de 10%, nos termos do artigo 2.º da Tabela Geral do 
Imposto do Selo anexa ao Regulamento do Imposto do Selo, 
aprovado pela Lei n.º 17/88/M, de 27 de Junho (Imposto de 
Selo), republicado integralmente pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º  218/2001). 

6. Caução: $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas) a prestar por 
depósito em dinheiro ou ordem de caixa em nome da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego e deve ser entregue 
aos mesmos Serviços.

7. Local e horário para consulta do processo:

Local: Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego (Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º 
andar);

Horário: desde a data da publicação do presente anúncio até 
à data-limite para entrega da proposta, de 2.ª-feira a 6.ª-feira 
(com excepção de feriados), das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 
às 17,30 horas.
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有興趣者亦可於交通事務局網頁（http://www.dsat.gov.mo）

查閱及下載競投案卷，或親臨下述地點索取競投案卷影印本：

1）交通事務局服務專區（澳門南灣大馬路762-804號中華廣

場3字樓或澳門馬交石炮台馬路33號地下）；及／或

2）政府綜合服務大樓交通事務局專區（澳門黑沙環新街52

號1樓I區）。

8. 提交投標書的地點及截止時間：

地點：交通事務局服務專區（澳門南灣大馬路762-804號中

華廣場3字樓）；

截止時間：二零一六年四月十四日（星期四）下午六時正。

9. 開標地點及時間：

地點：澳門理工學院街澳門理工學院體育館；

時間：二零一六年四月十七日（星期日）上午十時正。

二零一六年二月十五日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $2,996.00）

交通事務局為填補以下空缺，經於二零一六年一月二十七日

第四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通

對外入職開考的通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，臨時名單已

張貼於澳門馬交石炮台馬路33號地下服務專區告示版，以及上

載到本局網頁（http://www.dsat.gov.mo）以供查閱：

編制內第一職階二等翻譯員三缺。

二零一六年三月八日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $852.00）

Os interessados podem também visitar a página electrónica 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (http://
www.dsat.gov.mo) para consulta e para obter, por descarrega-
mento, o processo do concurso ou, podem, pessoalmente, obter 
fotocópias do processo nos seguintes locais:

1) Área de Atendimento da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego (Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, 
Edifício China Plaza, 3.º andar ou Estrada de D. Maria II, n.º 33, 
r/c); e/ou

2) Centro de Serviços da RAEM (Rua Nova da Areia Preta, 
n.º 52, 1.º andar, Zona I).

8. Local, data e hora limite para entrega de propostas:

Local: Área de Atendimento da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego (Avenida da Praia Grande, n.os 762-
-804, Edifício China Plaza, 3.º andar);

Data: 14 de Abril de 2016, quinta-feira, pelas 18,00 horas.

9. Local, data e hora do acto público:

Local: Pavilhão Polidesportivo do Instituto Politécnico de 
Macau, sito na Rua do Instituto Politécnico, Macau;

Data: 17 de Abril de 2016, domingo, pelas 10,00 horas.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 15 
de Fevereiro de 2016.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 2 996,00)

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, no quadro de 
anúncios da área de atendimento, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, r/c, Macau, e disponibilizadas no sítio da internet 
(http://www.dsat.gov.mo), desta Direcção de Serviços, para 
consulta, a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento dos seguintes lugares da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego, abertos por avisos publicados no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II 
Série, de 27 de Janeiro de 2016:

Três lugares de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, 
do quadro de pessoal.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 8 de 
Março de 2016.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 852,00)
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