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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada no edifício dos Serviços 
de Apoio da Sede do Governo, sito na Travessa do Paiva n.º 5, e 
carregada no sítio da internet dos Serviços de Apoio da Sede do 
Governo (http://www.sasg.gov.mo/), a lista definitiva dos can-
didatos ao concurso comum, de ingresso externo, de prestação 
de provas, para o preenchimento, por provimento em contrato 
administrativo de provimento, de três lugares de motorista de 
ligeiros, 1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo, aberto por aviso de 
abertura publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 30 de Junho de 2016.

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 920,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Aviso

Concurso Público n.º 16/2016/DAF/SA

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de 
acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Se-
gurança, de 28 de Junho de 2016, se encontra aberto o concur-
so público para a aquisição de «Sistema de gestão de risco».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encar-
gos encontram-se disponíveis na Secretaria do Edifício dos 
Serviços de Alfândega de Macau, sito na Rua de S. Tiago da 
Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra, Macau, onde decorrerá o 
processo do concurso, podendo os mesmos ser consultados nos 
dias úteis e nas horas de expediente. Os interessados precisam 
de pagar para adquirirem as fotocópias dos documentos acima 
referidos.

A sessão de esclarecimento sobre o presente concurso pú-
blico realizar-se-á no Auditório, r/c do Edifício dos Serviços de 
Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos 
I, SW, Barra, Macau, pelas 10,30 horas, no dia 19 de Julho de 
2016.

As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços 
de Alfândega de Macau até às 17,00 horas do dia 8 de Agosto 
de 2016.

政 府 總 部 輔 助 部 門

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》第十九條第二款的規定，現公佈，政府總部輔助部門為

透過行政任用合同方式填補輕型車輛司機職程第一職階輕型車

輛司機三缺，經二零一六年四月二十七日第十七期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登通過考核方式進行對外入職普通開考的

通告，相關投考人確定名單已張貼於擺華巷五號政府總部輔助部

門大樓，並上載到輔助部門網頁（http://www.sasg.gov.mo/）。

二零一六年六月三十日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $920.00）

海 關

通 告

第16/2016/DAF/SA號公開招標

澳門海關宣佈，根據保安司司長於二零一六年六月二十八日

作出的批示，為取得——“風險管理系統”進行公開招標。

有關《招標方案》及《承投規則》存放於媽閣上街，嘉路一世

船塢西南端，海關大樓之“辦事處”內，有意者可於辦公時間內

到上址參閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付影印費用，招標

程序於上址進行。

有關是次公開招標之公開解釋會將於二零一六年七月十九日

上午十時三十分，在澳門特別行政區海關大樓地下視聽室舉行。

標書必須於二零一六年八月八日下午五時前遞交至上述之

海關辦事處。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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承投商號除須遞交《招標方案》及《承投規則》所要求

之文件外，尚須遞交已繳付臨時保證金澳門幣貳拾肆萬元整

（$240,000.00）之證明文件，而該保證金是以存款方式或銀行

擔保方式繳付予澳門海關，倘以存款方式繳交，應交予澳門海關

行政財政廳司庫。

開標日期將於二零一六年八月九日上午十時於媽閣上街，嘉

路一世船塢西南端，海關大樓內舉行。

二零一六年七月一日於海關

關長 黃有力

（是項刊登費用為 $1,869.00）

檢 察 長 辦 公 室

名 單

檢察長辦公室為填補行政任用合同人員高級技術員職程第

一職階首席高級技術員三缺，經於二零一六年四月二十七日第

十七期《澳門特別行政區公報》第二組公佈，以審查文件及有

限制方式進行普通晉級開考的公告，現公佈投考人最後成績如

下：

合格投考人： 分

1.º 權慧瑩 .................................................................. 82.94 a）

2.º 梁錦芬 .................................................................. 82.94 a）

3.º 李霞 ...................................................................... 81.28

a）得分相同，根據第23/2011號行政法規第二十六條的規定

訂出排名的優先次序。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經檢察長於二零一六年六月二十七日批示認可）

二零一六年六月二十日於檢察長辦公室

典試委員會：

主席：檢察長辦公室司法輔助廳司法事務處處長 梁永德

Para além dos documentos acima referidos, exigidos no res-
pectivo programa do concurso e no caderno de encargos, deve 
o concorrente entregar ainda o documento comprovativo da 
efectivação da caução provisória no valor de duzentos e qua-
renta mil patacas ($240 000,00) à ordem dos Serviços de Al-
fândega de Macau, mediante depósito em dinheiro ou garantia 
bancária. Caso a caução provisória seja efectivada através de 
depósito em dinheiro, tal deverá ser feito na Tesouraria do 
Departamento Administrativo e Financeiro dos Serviços de 
Alfândega de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Ser-
viços de Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca 
D. Carlos I, SW, Barra, Macau, pelas 10,00 horas, no dia 9 de 
Agosto de 2016.

Serviços de Alfândega, 1 de Julho de 2016.

O Director-geral, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 1 869,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três lugares 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior dos trabalhadores contratados por contrato adminis-
trativo de provimento do Gabinete do Procurador, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Kun Wai Ieng ............................................................82,94 a)

2.º Leong Kam Fan ........................................................82,94 a)

3.º Lei Ha ........................................................................81,28

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 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candi-
datos podem interpor recurso da presente lista para a entidade 
que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias 
úteis, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 27 

de Junho de 2016).

Gabinete do Procurador, aos 20 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Leong Weng Tak, chefe da Divisão de Assuntos 
Judiciários do DAPJ do GP.
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正選委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

  教育暨青年局首席高級技術員（行政公職局指定

  人員） 李金薇

（是項刊登費用為 $1,732.00）

新 聞 局

公 告

按照行政長官二零一六年六月二十三日的批示，並根據第

14/2009號法律《公務人員職程制度》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，通過審查文件及

有限制方式進行晉級普通開考，以填補新聞局以下空缺：

1）編制內人員：

第一職階首席翻譯員一缺。

2）行政任用合同人員：

第一職階首席技術員三缺；

第一職階一等技術員一缺。

上述開考通告已張貼在南灣大馬路762-804號中華廣場15樓

新聞局大堂，並於新聞局網頁及行政公職局網頁內公佈。

報考申請應自本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊

接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一六年六月二十八日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $1,429.00）

行 政 公 職 局

名 單

行政公職局為填補行政任用合同任用的高級技術員職程

第一職階首席高級技術員兩缺，以有限制及審查文件方式進行

Vogais efectivos: Lai Soi Lan, chefe da Divisão de Gestão 
Pessoal do DGPF do GP; e

Lei Kam Mei, pessoal designado pelos SAFP (técnica supe-
rior principal da DSEJ).

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Anúncio

Faz-se público que, por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Exe-
cutivo, de 23 de Junho de 2016, 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 «Recru-
tamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», se acha aberto o concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento dos seguintes lugares do Gabinete de Comunicação 
Social:

1) Pessoal do quadro:

Um lugar de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão.

2) Pessoal provido por contrato administrativo de provimento:

Três lugares de técnico principal, 1.º escalão;

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

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado 
no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito na Avenida 
da Praia Grande, n.os 762 a 804, Edif. China Plaza, 15.º andar, e 
publicado na página electrónica deste Gabinete e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública.

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

Gabinete de Comunicação Social, aos 28 de Junho de 2016. 

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira 
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普通晉級開考，有關開考通告的公告已刊登於二零一六年四月

二十七日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈投

考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 鄒宇斯 ........................................................................ 87.67

2.º 何婉明 ........................................................................ 87.00

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年六月二十三日行政法務司司長的批示認可）

二零一六年六月八日於行政公職局

典試委員會：

主席：丘靜

正選委員：梁少峰

候補委員：林曉瑩

  

行政公職局為填補行政任用合同任用的技術員職程第一職

階首席技術員一缺，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開

考，有關開考通告的公告已刊登於二零一六年四月二十七日第

十七期《澳門特別行政區公報》第二組內。現公佈投考人最後成

績如下：

合格投考人： 分

康嘉明 ............................................................................. 85.44

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年六月二十三日行政法務司司長的批示認可）

二零一六年六月十日於行政公職局

典試委員會：

主席：李偉倫

de técnico superior, em regime de contrato administrativo de 
provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, aberto por aviso cujo anúncio foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016.

Candidatos aprovados: Classificação

1.º Chao U Si ..................................................................87,67

2.º Ho Un Meng .............................................................87,00

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

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

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 8 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Iao Cheng.

Vogal efectivo: Leong Sio Fong.

Vogal suplente: Lam Hio Ieng.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, em 
regime de contrato administrativo de provimento do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aberto por aviso cujo anúncio foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, 
de 27 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: Classificação

Hong Ka Meng ............................................................... 85,44

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 10 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Lei Wai Lon.
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委員：區國羨

 李佩衡

（是項刊登費用為 $2,825.00）

公 告

為填補本局人員編制內高級技術員職程第一職階首席顧問

高級技術員一缺，經二零一六年五月十八日第二十期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文件方式進行普通晉

級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時名單

已張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六樓行政公

職局之行政及財政處以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年六月二十三日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $989.00）

法 務 局

公 告

法務局以行政任用合同方式招聘勤雜人員職程第一職階勤

雜人員（雜役範疇）一缺，經二零一六年四月二十日第十六期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職

開考公告。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》第十九條第二款的規定公布，准考人確定名單已

張貼在水坑尾街162號公共行政大樓十九樓法務局內，並上載到

本局網頁（www.dsaj.gov.mo）。

二零一六年六月二十九日於法務局

局長 劉德學

（是項刊登費用為 $989.00）

Vogais: Ao Kuok Sin. 

Lei Pui Hang.

(Custo desta publicação $ 2 825,00)

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, sita na Rua do Campo, n.º 162, Edi-
fício Administração Pública, 26.º andar, a lista provisória do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, 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 Adminis trativa 
Especial de Macau n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 2016.

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 23 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 989,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Anúncio

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada, para 
consulta, no 19.º andar da Direcção dos Serviços de Assuntos 
de Justiça (DSAJ), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública e disponibilizada no website desta Di-
recção (www.dsaj.gov.mo), a lista definitiva do candidato ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de auxiliar, 1.º escalão, área 
de servente, da carreira de auxiliar, em regime de contrato 
administrativo de provimento da DSAJ, cujo aviso de abertura 
foi publicitado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 29 de Junho 
de 2016.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 989,00)
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民 政 總 署

名 單

本署透過二零一六年四月六日第十四期第二組《澳門特別行

政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性普通晉級

開考，為填補民政總署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，現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 楊嘉銘 ........................................................................ 83.11

2.º 梁焯文 ........................................................................ 82.39

3.º 岑寶芬 ........................................................................ 82.22

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，上述准考人可於本名單公佈日起計十

個工作天內提出上訴。

（經二零一六年六月十六日管理委員會會議確認）

二零一六年五月二十日於民政總署

典試委員會：

主席：人力資源處顧問高級技術員 甘美慧

正選委員：海事及水務局顧問高級技術員 岑詠雪

候補委員：街市事務處顧問高級技術員 趙詠雪

本署透過二零一六年四月六日第十四期第二組《澳門特別行

政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性普通晉級

開考，為填補民政總署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，現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

陳達生 ............................................................................. 84.22

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，上述准考人可於本名單公佈日起計十

個工作天內提出上訴。

（經二零一六年六月十六日管理委員會會議確認）

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Listas

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
documental, de acesso, 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 Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, 
de 6 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ieong Ka Meng ..............................................................83,11

2.º Leong Cheok Man ........................................................82,39

3.º Sam Simões Pou Fan .....................................................82,22

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

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 16 de 

Junho de 2016).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 20 de 
Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Kum Mei Wai Aleda, técnica superior assessora 
da Divisão de Gestão de Recursos Humanos.

Vogal efectiva: Sam Weng Sut, técnica superior assessora da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

Vogal suplente: Chiu Weng Sut, técnica superior assessora da 
Divisão de Mercados.

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, provido em regime de contrato administrativo de pro-
vimento do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aber-
to por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 14, II Série, de 6 de Abril de 
2016:

Candidato aprovado: valores

Chan Tat Sang ......................................................................84,22

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

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 16 de 

Junho de 2016).
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二零一六年五月二十三日於民政總署

典試委員會：

主席：人力資源處顧問高級技術員 甘美慧

正選委員：市民事務辦公室首席高級技術員 梁恩龍

  電信管理局一等高級技術員 梁潔英

本署透過二零一六年四月六日第十四期第二組《澳門特別行

政區公報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性普通晉級

開考，為填補民政總署以行政任用合同任用的技術輔導員職程第

一職階特級技術輔導員三缺，現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 李華富 ....................................................................82.39

2.º 韋新美 ....................................................................82.22 a）

3.º 張艷蘭 ....................................................................82.22

a）按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十六條第一款的規定。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，上述准考人可於本名單公佈日起計十

個工作天內提出上訴。

（經二零一六年六月十六日管理委員會會議確認）

二零一六年五月二十三日於民政總署

典試委員會：

主席：人力資源處顧問高級技術員 甘美慧

正選委員：行政處首席技術員 梁錦成

  澳門保安部隊事務局特級技術輔導員 林晚霞

（是項刊登費用為 $4,048.00）

公 告

為填補民政總署以行政任用合同任用的攝影師及視聽器材

操作員職程第一職階首席特級攝影師及視聽器材操作員一缺，

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 23 de 
Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Kum Mei Wai Aleda, técnica superior assessora 
da Divisão de Gestão de Recursos Humanos.

Vogais efectivos: Leong Ian Long, técnico superior principal 
do Gabinete do Cidadão.

Leong Kit Ieng, técnica superior de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Regulação de Telecomunicações.

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento 
de três lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 14, II 
Série, de 6 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lei Wa Fu .................................................................... 82,39

2.º Wai San Mei ................................................................ 82,22 a)

3.º Cheong Im Lan ........................................................... 82,22

a) Nos termos do n.º 1 do artigo 26.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos».

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

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 16 de 

Junho de 2016).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 23 de 
Maio de 2016.

O Júri:

Presidente: Kum Mei Wai Aleda, técnica superior assessora 
da Divisão de Gestão de Recursos Humanos.

Vogais efectivos: Leong Kam Seng, técnico principal da Divisão 
Administrativa.

Lam Man Ha, adjunta-técnica especialista da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

(Custo desta publicação $ 4 048,00)

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selec-
ção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
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經二零一六年六月一日第二十二期第二組《澳門特別行政區公

報》刊登招考公告，以審查文件方式進行限制性普通晉級開考；

現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第十八條第三款的規定，投考人臨時名單張貼於本署位於澳

門東方斜巷十四號東方中心M字樓行政輔助部的佈告欄以供查

閱。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該等名單視作

確定名單。

二零一六年六月二十四日於民政總署

管理委員會主席 戴祖義

（是項刊登費用為 $1,087.00）

告 示

民政總署管理委員會於二零一六年五月二十日會議議決把

位於澳門一條新公共街道命名為東北巷，有關資料如下：

2020東北巷，葡文為Travessa do Nordeste

花地瑪堂區

由污水處理站停車場之西北面公共綠化區起至東北大

馬路止。

為相關效力，本告示連同葡文文本刊登於《澳門特別行政區

公報》，並張貼於常貼告示處，以供知悉。

二零一六年六月十六日於民政總署

管理委員會主席 戴祖義

（是項刊登費用為 $1,018.00）

法 律 及 司 法 培 訓 中 心

公 告

按二零一六年五月十八日第二十期第二組《澳門特別行政

區公報》刊登之招收為法院司法文員職程及檢察院司法文員職

serviços públicos», se encontra afixada, nos Serviços de Apoio 
Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Muni-
cipais, sitos na Calçada do Tronco Velho n.º 14, Edifício Centro 
Oriental, «M», Macau, a lista provisória do candidato admitido 
ao concurso comum, documental, de acesso, condicionado, 
para o preenchimento de um lugar de fotógrafo e operador de 
meios audiovisuais especialista principal, 1.º escalão, da carreira de 
fotógrafo e operador de meios audiovisuais, provido em regime 
de contrato administrativo de provimento do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 2016.

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

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 24 de 
Junho de 2016.

O Presidente do Conselho de Administração, José Maria 
da Fonseca Tavares.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Edital

Faz-se público que o Conselho de Administração do Insti-
tuto para os Assuntos Cívicos e Municipais, na sua sessão de 
20 de Maio de 2016, deliberou dar a designação da Travessa do 
Nordeste a uma nova via pública situada em Macau, passando 
a identificar-se pelo seguinte:

2020  Travessa do Nordeste em chinês 東北巷

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Começa na zona verde pública situada a noroeste do auto-
-silo da ETAR e termina na Avenida do Nordeste.

Para os devidos efeitos, este Edital, com a respectiva versão 
chinesa, é publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, afixando-se também nos lugares de 
estilo.

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

O Presidente do Conselho de Administração, José Maria da 
Fonseca Tavares.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
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程的入職而設的任職資格課程70名學員之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布，准考人臨時名單已張貼於

南灣羅保博士街1-3號國際銀行大廈18樓法律及司法培訓中心，

並上載於本中心網頁（www.cfjj.gov.mo）以供查閱。

二零一六年六月三十日於法律及司法培訓中心

法律及司法培訓中心主任 Manuel Marcelino Escovar Trigo

（是項刊登費用為 $1,018.00）

財 政 局

名 單

財政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六缺，經二零一六年四月二十七日第十七期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進

行普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 梁明明 ........................................................................ 81.78

2.º 趙麗霞 ........................................................................ 81.56

2.º 陸思敏 ........................................................................ 81.56

4.º 葉錫陽 ........................................................................ 81.11

5.º 馮惠嫦 ........................................................................ 80.44

6.º 黃淑婷 ........................................................................ 79.72

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年六月二十二日經濟財政司司長的批示確認）

二零一六年六月十七日於財政局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 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輔導員 葉翠欣

（是項刊登費用為 $1,537.00）

dos serviços públicos), se encontra afixada, para consulta, no 
Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ), sito na Rua 
Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso Interna-
cional, 18.º andar, e disponibilizada na página electrónica do 
CFJJ (www.cfjj.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, para admissão de 70 
formandos ao curso de habilitação para ingresso nas carreiras 
de oficial de justiça judicial e de oficial de justiça do Ministério 
Público, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 18 
de Maio de 2016. 

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, aos 30 de Junho 
de 2016.

O Director do Centro, Manuel Marcelino Escovar Trigo.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de seis 
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, providos em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 
27 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados:  valores

1.º Leong Meng Meng ..................................................... 81,78

2.º Chio Lai Ha................................................................. 81,56

2.º Lok Si Man .................................................................. 81,56

4.º Ip Sek Ieong ................................................................ 81,11

5.º Fong Wai Seong .......................................................... 80,44

6.º Wong Sok Teng ........................................................... 79,72

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 22 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 17 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Lam Yik Kiu, técnica superior principal.

Vogais: Chan Weng Kuan, técnico superior assessor; e

Ip Choi Ian, adjunto-técnico especialista da DSFSM.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)
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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南灣大馬路575、579及585號財政局大樓

十四樓財政局之行政暨財政處內，並於本局及行政公職局網頁

內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第

一個辦公日起計十天內作出。

二零一六年六月二十八日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $920.00）

通 告

按照經濟財政司司長於二零一五年十二月十七日的批示，以

及根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》之規定，財政局通

過考核方式進行普通對外入職開考，以填補財政局人員編制內

中葡傳譯及翻譯範疇翻譯員職程第一職階二等翻譯員三缺。

1. 開考類別、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。倘

財政局在開考有效期內同一職級及職務範圍出現空缺，按最後

成績名單順序遞補。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finanças, 
sita na Avenida da Praia Grande n.os 575, 579 e 585, Edifício 
«Finanças», 14.º andar, e publicado na internet desta Direcção 
de Serviços e da Direcção dos Serviços de Administração e Fun-
ção Pública, o aviso referente à abertura do concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da Di-
recção dos Serviços de Finanças, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de um 
lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
provido em regime de contrato administrativo de provimento do 
pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 28 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 17 de Dezembro de 2015, e nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
se encontra aberto o concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de três lugares de 
intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, área de interpre-
tação e tradução nas línguas chinesa e portuguesa, da carreira 
de intérprete-tradutor do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Finanças (DSF):

1. Tipo, prazo e validade

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

O concurso comum é válido até um ano, a contar da data 
da publicação da lista classificativa. Os lugares disponíveis na 
mesma categoria e área funcional, na Direcção dos Serviços 
de Finanças, durante a validade do concurso, são preenchidos 
segundo a ordenação da lista classificativa final.

2. Condições de candidatura

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

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

b）至f）項所指擔任公職之一般要件；

c）具備中葡翻譯學士學位或（中文或葡文）語言學士學位；

d）掌握兩種正式語文。

3. 投考方式、地點及投考時應備妥的資料及文件

3.1 投考人須填寫第23/2011號行政法規第十一條所指的

《投考報名表》（可於印務局購買或於該局網頁內下載），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）以親送方式到澳門南灣大馬路575號，

579號及585號財政局14樓行政暨財政處遞交。

3.2 投考人須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示原件認證）；

b）本通告所要求的學歷證明文件（如屬副本，須出示原件認

證）；

c）經投考人簽署之履歷；

d）倘屬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；

e）倘有的專業資格或職業培訓之證明文件，作履歷分析之用

（如屬副本，須出示原件認證）；

f）倘有的工作經驗的證明（由僱主實體發出的文件或投考

人以名譽承諾作出的聲明）作履歷分析之用（如屬副本，須出示

原件認證）。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有a）、

b）、d）及e）項所指文件，可豁免遞交，但須於《投考報名表》上

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

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

c) Estejam habilitados com licenciatura em tradução e inter-
pretação (chinês e português) ou em língua (chinesa ou portu-
guesa);

d) Dominem as duas línguas oficiais.

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

3.1 A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimen-
to da «ficha de inscrição em concurso», a que se refere o artigo 
11.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (a ficha pode 
ser comprada na Imprensa Oficial ou descarregada na página 
electrónica da mesma), devendo a mesma ser entregue, pes-
soalmente, dentro do prazo fixado e nas horas de expediente 
(segunda a quinta-feira entre as 9 horas e as 13 horas, e as 14 
horas e 30 minutos e as 17 horas e 45 minutos, sexta-feira entre 
as 9 horas e as 13 horas e, as 14 horas e 30 minutos e as 17 horas 
e 30 minutos), na Divisão Administrativa e Financeira, sita no 14.º 
andar do Edf. «Finanças», na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 
579 e 585, Macau.

3.2 Documentos que os candidatos devem apresentar:

a) Cópia do documento de identificação, válido (é necessária 
a apresentação do respectivo original para efeitos de autentica-
ção);

b) Documento comprovativo das habilitações académicas 
exigidas no presente aviso (é necessária a apresentação do ori-
ginal para autenticação, em caso da entrega de cópia);

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato;

d) 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;

e) Documentos comprovativos das habilitações profissionais 
ou formação profissional, para efeitos de análise curricular, 
caso os houver (contra a apresentação dos respectivos originais 
para efeitos de autenticação, em caso da entrega de cópias);

f) Documentos comprovativos da experiência profissional 
(emitidos pelas entidades empregadoras ou declaração do can-
didato sob compromisso de honra), para efeitos de análise cur-
ricular, caso os houver (em caso de cópias, apresentação dos 
originais para efeitos de autenticação);

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a), b), d) e e), caso se encontrem arquivados nos respectivos 
processos individuais, devendo, neste caso, ser declarado ex-
pressamente tal facto na ficha de inscrição em concurso.

Para analisar se as habilitações académicas constantes dos 
documentos comprovativos a apresentar pelos candidatos estão 
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的學歷，倘有需要，財政局可要求投考人遞交與學歷有關的課程

大綱或其他相關文件。

可採取驗證3.2所指文件或聲明真偽所需的措施。

作虛假聲明或提交虛假文件，會被除名或不獲任用，還導致

按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。

4. 職務內容

翻譯員應忠於文章內容和寫作風格進行兩種正式語文翻譯

（中葡/葡中）；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核

對；進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薪俸點為第14/2009號法律《公務人員

職程制度》附件一表七所載的薪俸點440點，並享有公職一般制

度規定的權利及福利。

6. 甄選方法

6.1 甄選方法分以下三項進行：

a）第一項甄選方法——知識考試，淘汰制，分兩階段進行；

第一階段：以三小時的筆試進行，淘汰制；

第二階段：以三十分鐘的口試進行，淘汰制；

b）第二項甄選方法——專業面試，淘汰制；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

6.2 甄選方法目的

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

或專門知識水平；

專業面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件；

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任相關職務的能

力。

conforme as requeridas neste concurso, pode, quando necessá-
rio, a DSF exigir aos candidatos a apresentação do programa 
dos cursos pertinentes, ou demais documentos.

Podem ser adoptadas as medidas necessárias para a verifi-
cação da autenticidade dos documentos ou da veracidade das 
declarações referidos no ponto 3.2.

A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implicam, para além dos efeitos de exclusão ou de não provi-
mento, a participação à entidade competente para procedimen-
to disciplinar e penal, conforme os casos.

4. Conteúdo funcional

Efectua-se a tradução de textos numa das duas línguas ofi-
ciais (chinês/português) para a outra e vice-versa, procurando 
respeitar o conteúdo e a forma dos mesmos, bem como o estilo 
de escrita; fazer a interpretação consecutiva ou simultânea de 
intervenções orais numa das línguas oficiais (chinês/português) 
para a outra e vice-versa, procurando respeitar o sentido exac-
to do que é dito pelos intervenientes; prestar serviços de veri-
ficação em documentos escritos em qualquer das duas línguas 
(chinês/português); fazer tradução ou interpretação designada 
da área específica.

5. Vencimento, direitos e regalias

O intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice 440 da tabela indiciária constante do mapa 7 do anexo I 
da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e tem os direitos e regalias previstos no regi-
me geral da função pública.

6. Métodos de selecção

6.1 São métodos de selecção os seguintes três:

a) 1.º método — Prova de conhecimentos dividida em duas 
fases, com carácter eliminatório:

1.ª fase — Prova escrita de 3 (três) horas, com carácter elimi-
natório;

2.ª fase — Prova oral de 30 minutos, com carácter eliminató-
rio;

b) 2.º método — Entrevista profissional, com carácter elimi-
natório;

c) 3.º método — Análise curricular.

6.2 Objectivos dos métodos de selecção:

A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de de-
terminada 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 candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.
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6.3 評分制度：

第一項甄選方法——知識考試（淘汰制）——70%；其中

第一階段：筆試——佔知識考試的——65%（淘汰制）；

第二階段：口試——佔知識考試的——35%（淘汰制）；

第二項甄選方法——專業面試——20%（淘汰制）；

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；

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。

7. 優先條件

如得分相同，採用第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第二十六條所定的優先準則。

8. 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，但電子設備、其他參考書籍及資

料除外。

I. 法例知識

1）《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

2）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改、十二月二十一

日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》；

3）經一九九九年七月二十六日第三十期第一組《政府公報》

第1776頁更正了七月五日第30/99/M號法令核准之《財政局組織

法》；

4）經十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》；

5）八月十六日第8/2004號法律《公共行政工作人員工作表現

評核原則》；

6）經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》；

6.3 Sistema de classificação:

1.º método: Provas de conhecimentos (com carácter elimina-
tório) — 70%;

1.ª fase: prova escrita — representa 65% das provas de co-
nhecimentos (com carácter eliminatório);

2.ª fase: prova oral — representa 35% das provas de conheci-
mentos (com carácter eliminatório);

2.º método: Entrevista profissional — 20% (com carácter eli-
minatório);

3.º método: Análise curricular — 10%.

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

7. Condições de preferência

Em caso de igualdade classificativa, são aplicados os crité-
rios de preferência sucessiva previstos no artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).

8. Programa das provas

O programa abrangerá as seguintes matérias (durante a pro-
va de conhecimentos, aos candidatos é permitida a consulta da 
respectiva legislação e a utilização de dicionários em papel, e 
proibido o uso de equipamentos electrónicos e outros livros e 
informações de referência).

I. Conhecimentos de legislação:

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

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

3) Decreto-Lei n.º 30/99/M, de 5 de Julho — Lei Orgânica da 
Direcção dos Serviços de Finanças, com rectificação publicada 
na página 1776 no Boletim Oficial da RAEM n.º 30, I Série, de 
26 de Julho de 1999;

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

5) Lei n.º 8/2004, de 16 de Agosto — Princípios relativos à 
avaliação do desempenho dos trabalhadores da Administração 
Pública; 

6) O Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro — Regi-
me das despesas com obras e aquisição de bens e serviços, com 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio;
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7）七月六日第63/85/M號法令《規定購置物品及取得服務之

程序》；

8）現行由九月九日第21/78/M號法律核准之《所得補充稅規

章》；

9）現行由二月二十五日第2/78/M號法律核准之《職業稅規

章》；

10）現行由八月十二日第19/78/M號法律核准之《市區房屋

稅規章》；

11）現行由六月二十七日第17/88/M號法律核准之《印花稅

規章》。

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. 一般時事及社會常識

知識考試（筆試）時，投考人可參閱上述法規的紙本，但有

關文本內不能附有任何註釋、範例、貼紙等。

9. 公佈名單

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南

灣大馬路575號，579號及585號財政局大樓閣樓，並上載到本局

網頁（http://www.dsf.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。

10. 適用法例

本開考由第14 / 2 0 0 9號法律《公務人員職程制度》及第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

11. 注意事項

投考人提供的資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資

料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

12. 典試委員會的組成

典試委員會由下列成員組成：

主席：特許及批給事務處處長 朱國宏

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

8) Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos, 
vigente, aprovado pela Lei n.º 21/78/M, de 9 de Setembro;

9) Regulamento do Imposto Profissional, vigente, aprovado 
pela Lei n.º 2/78/M, de 25 de Fevereiro; 

10) Regulamento da Contribuição Predial Urbana, vigente, 
aprovado pela Lei n.º 19/78/M, de 12 de Agosto;

11) Regulamento do Imposto do Selo, vigente, aprovado pela 
Lei n.º 17/88/M, de 27 de Junho.

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. Actualidades gerais e conhecimentos gerais da sociedade:

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), os candi-
datos podem consultar os diplomas legais acima indicados. Os 
textos indicados não podem conter quaisquer exemplos, anota-
ções, autocolantes, etc. 

9. Publicação de 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 na sobreloja do Edf. 
«Finanças», sito na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 
585, Macau, bem como disponibilizadas no website da DSF 
(http://www.dsf.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.

10. Legislação aplicável

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

11. Observações

Os dados apresentados pelos candidatos serão utilizados, 
apenas, neste recrutamento e o seu tratamento será feito con-
forme a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais).

12. Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chu Kuok Wang, chefe da Divisão de Conces-
sões.



15324 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 27 期 —— 2016 年 7 月 6 日

正選委員：顧問翻譯員 鄧志財

     顧問翻譯員 陳浩柏

候補委員：其他稅務處處長 朱奕聰

     顧問翻譯員 Isabel Fernandes Lei Meira

二零一六年六月三十日於財政局

代局長 鍾聖心

（是項刊登費用為 $9,989.00）

統 計 暨 普 查 局

公 告

統計暨普查局為填補人員編制內傳譯及翻譯範疇特別職程

的第一職階二等翻譯員（中英傳譯及翻譯範疇）一缺，經於二零

一五年十一月四日第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登以考核方式進行普通對外入職開考的通告。現根據第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第

二款的規定公佈，准考人知識考試之口試成績名單，以及專業面

試地點、日期及時間已張貼在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”

十七樓統計暨普查局內，並於統計暨普查局網頁內公佈。

二零一六年六月三十日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,018.00）

勞 工 事 務 局

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為以行政任用合同任用的

人員進行填補高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺的

限制性晉級普通開考公告已於二零一六年六月八日在《澳門特別

行政區公報》第二十三期第二組內公佈，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》第十八條第三款規

Vogais efectivos: Tang Chi Choi, intérprete-tradutor assessor; e 

Chan Hou Pak, intérprete-tradutora assessora.

Vogais suplentes: Chu Iek Chong, chefe da Divisão dos Ou-
tros Impostos; e

Isabel Fernandes Lei Meira, intérprete-tradutora assessora.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 30 de Junho de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Chong Seng Sam.

(Custo desta publicação $ 9 989,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, na Direcção dos 
Serviços de Estatística e Censos (DSEC), sita na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 
17.º andar, e publicada na internet da DSEC, a lista classifica-
tiva da prova oral de conhecimentos, e o local, data e horas da 
entrevista profissional do concurso comum, de ingresso exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, área de línguas 
chinesa e inglesa, da carreira especial, área de interpretação 
e tradução do quadro do pessoal da DSEC, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 44, II Série, de 4 de Novembro de 2015.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 30 de Ju-
nho de 2016.

 O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira desta Direcção de Serviços, sita na 
Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, Edi-
fício «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem como publicada 
na intranet destes Serviços, a lista provisória do candidato ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de um lugar de técnico superior principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior do pessoal provido em 
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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。

二零一六年六月二十七日於勞工事務局

局長 黃志雄

 （是項刊登費用為 $1,155.00）

勞工事務局通過以審查文件方式，為以行政任用合同制度任

用的人員進行填補行政技術助理員職程第一職階首席特級行政

技術助理員壹缺的限制性晉級普通開考公告於二零一六年六月

八日在《澳門特別行政區公報》第二十三期第二組內公佈。現根

據八月八日第23/2011號行政法規規範的《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第十八條第三款規定，把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的規定，該名單被視為確

定名單。

二零一六年六月二十八日於勞工事務局   

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,018.00）

勞工事務局通過以審查文件方式，為行政任用合同人員進行

填補行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員二缺的

限制性晉級普通開考公告已於二零一六年六月八日在《澳門特別

行政區公報》第二十三期第二組公佈，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。

regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de aber-
tura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 23, II Série, de 8 de Junho 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 27 de 
Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, de 8 de Agosto (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada na 
Divisão Administrativa e Financeira desta Direcção de Servi-
ços, 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 do can-
didato ao concurso comum, de acesso, documental, condicio-
nado, para o preenchimento de um lugar de assistente técnico 
administrativo especialista principal, 1.º escalão, da carreira de 
assistente técnico administrativo, do pessoal provido em regi-
me de contrato administrativo de provimento da Direcção de 
Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 23, II Série, de 8 de Junho 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 28 de 
Junho de 2016. 

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), de 8 de Agosto, se encontra afixada na 
Divisão Administrativa e Financeira destes Serviços, sita na 
Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, Edi-
fício «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 dois lugares de assistente técnico adminis-
trativo principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico 
administrativo do pessoal provido por 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 23, II 
Série, de 8 de Junho de 2016.
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按照上述行政法規第十八條第五款規定，該名單視為確定名

單。

二零一六年六月二十九日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,126.00）

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

名 單

為填補經由中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助

辦公室以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，經二零一六年四月二十日第十六期《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。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

劉敏婷 ............................................................................. 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六月二十二日的批示確認）

二零一六年六月十七日於中國與葡語國家經貿合作論壇常

設秘書處輔助辦公室

典試委員會：

主席：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室

   顧問高級技術員 Lurdes Marques Silva Carneiro de Sousa

委員：中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室

   主任翻譯員 Idalete Célia Dias

   首席獸醫（民政總署） 陳海峰 

（是項刊登費用為 $1,771.00）

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

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 29 de 
Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, provido em regime de contrato administrativo 
de provimento do pessoal do Gabinete de Apoio ao Secreta-
riado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 
(GASPF), aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 
20 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Lao Man Teng ......................................................................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), 
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 22 de Junho de 2016).

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 17 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Lurdes Marques Silva Carneiro de Sousa, técnica 
superior assessora do GASPF.

Vogais: Idalete Célia Dias, intérprete-tradutora chefe do 
GASPF; e

Chan Hoi Fong, médico veterinário principal do IACM.

(Custo desta publicação $ 1 771,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de dois luga-
res de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico do 
quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II 
Série, de 20 de Abril de 2016: 

Candidatos aprovados: valores

1.º Lok Soi I .........................................................................83,33

2.º Tam Kam In ...................................................................81,94

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 21 de Junho de 2016).

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

O Júri:

Presidente: Kuan Sut Fan, técnico superior principal da Di-
recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Ng Leong Kam, técnico especialista da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Chung Fu Yu, técnico principal do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, área de informática, da carreira 
de técnico, em regime de contrato administrativo 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 Macau n.º 20, II Série, de 
18 de Maio de 2016: 

Candidato aprovado: valores

U Choi Wa ............................................................................81,83

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

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

Segurança, de 23 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 22 de Junho de 2016.

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內技術員職程第

一職階一等技術員兩缺，經於二零一六年四月二十日第十六期

《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。現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

1.º 陸瑞儀 ........................................................................ 83.33

2.º 譚金燕 ........................................................................ 81.94

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六月二十一日的批示確認）

二零一六年六月十七日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席高級技術員 關雪芬

委員：澳門保安部隊事務局特級技術員 伍良錦

 民政總署首席技術員 鍾馥宇

澳門保安部隊事務局為填補文職人員行政任用合同技術員

職程第一職階首席技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一六年五

月十八日第二十期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查

文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核

成績如下：

合格准考人： 分

余彩華 ............................................................................. 81.83

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六月二十三日的批示確認）

二零一六年六月二十二日於澳門保安部隊事務局
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典試委員會：

主席：澳門保安部隊事務局首席高級技術員 黃健強

委員：澳門保安部隊事務局首席高級技術員 李雲海

 燃料安全委員會首席技術員 岑嘉欣

（是項刊登費用為 $2,584.00）

公 告

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內技術員職程第

一職階首席特級技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一六年六月

一日第二十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文

件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行

政法規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。

二零一六年六月二十二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 高燦明

委員：澳門保安部隊事務局首席高級技術員 關雪芬

 行政公職局首席特級技術員 鄧俊成

（是項刊登費用為 $1,126.00）

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：

第一職階一等技術稽查一缺。

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

O Júri:

Presidente: Vong Kin Keong, técnico superior principal da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Lei Wan Hoi, técnico superior principal da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Sam Ka Ian, técnico principal da Comissão de Segurança 
dos Combustíveis.

(Custo desta publicação $ 2 584,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regu-
lamento 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 técnico especialista principal, 1.º escalão, área de 
informática, da carreira de técnico, do quadro do pessoal civil 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 1 de 
Junho 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 22 de Junho de 2016.

O Júri:

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

Vogais: Kuan Sut Fan, técnico superior principal da Direc-
ção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

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

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado ao pessoal civil da Direc-
ção 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 do seguinte lugar:

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

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

O respectivo aviso de abertura encontra-se disponível nas 
webpages das Forças de Segurança de Macau e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, bem como 
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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。

二零一六年六月三十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 $1,018.00）

通 告

按照保安司司長於二零一六年六月八日的批示，以及根據第

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

定，澳門保安部隊事務局以考核方式進行普通對外入職開考，以

填補澳門保安部隊事務局文職人員行政任用合同技術員職程第

一職階二等技術員（資訊網絡及伺服器管理範疇）三缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考有效期一年，自最後成績名單公佈日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

2.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職的一般要件；

2.3 具備相關之資訊領域高等課程學位，均可投考；

2.4 按照第14/2009號法律《公務人員職程制度》第七十三條

第二款的規定，凡於該法律生效之日屬資訊督導員特別職程的人

員，只要於本開考之日在資訊範疇技術輔導員一般職程的特級

技術輔導員職級服務滿三年，且在該段服務時間內的工作表現評

核中取得不低於“滿意”的評語，均可投考。

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

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 30 de Junho de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para a Segurança, de 8 de Junho de 2016, e nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 e na Lei n.º 12/2015, bem como 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de três lugares de técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, área de rede informática e gestão de servidor, da 
carreira de técnico, em regime de contrato administrativo de 
provimento do pessoal civil da Direcção dos Serviços das For-
ças de Segurança de Macau:

1. Tipo, prazo e validade

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

O 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, até ao termo 
do prazo de apresentação da candidaturas, satisfaçam as se-
guintes condições:

2.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, vigente;

2.3 Possuam como habilitações académicas curso superior 
em área de informática pertinente; 

2.4 Nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 14/2009 (Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), os 
trabalhadores integrados, à data da entrada em vigor da referi-
da lei, na carreira especial de assistente de informática, podem 
candidatar-se, desde que, à data da abertura do presente con-
curso, detenham 3 anos de serviço na categoria de especialista 
da carreira geral de adjunto-técnico na área de informática, 
com menção não inferior a «Satisfaz» na avaliação do desem-
penho.
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3. 投考方式、地點及須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），於指定期限內辦公時間，攜同須遞交的文

件，到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局招聘科報考。

3.2 須遞交的文件

3.2.1 與公職無聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件影印本（須出示正本作鑑證之用）；

b）本通告要求的學歷證明文件影印本（須出示正本作鑑證

之用）；

c）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫並且詳列學

歷、專業培訓及工作經驗，以及附同相關證明文件）。

3.2.2 與公職有聯繫之投考人：

上述a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人

資料紀錄。

如上述a）及b）項所指文件以及個人資料紀錄已存於所屬部

門的個人檔案，則免除提交，但須於投考報名表內明確聲明。

3.2.3 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡

文。

3.2.4 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. 職務內容特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

5. 職務內容

第一職階二等技術員（資訊網絡及伺服器管理範疇）須負責

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

3.1 A candidatura é formalizada mediante a apresentação da 
Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser acompanhada dos documentos necessários e entregue, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expedien-
te, à Secção de Recrutamento da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau.

3.2 Documentos a apresentar 

3.2.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

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

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresen-
tação do original para autenticação);

c) Nota curricular, elaborada em língua chinesa ou portu-
guesa, devidamente assinada pelo candidato, donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissio-
nal e experiência profissional, devendo juntar-se, em anexo, os 
seus documentos comprovativos.

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

Documentos mencionados nas alíneas a), b) e c) do ponto 
anterior, bem como o registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos do-
cumentos referidos nas alíneas a) e b), bem como do registo 
biográfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
processos individuais do serviço a que pertencem, devendo ser 
declarado expressamente tal facto na Ficha de Inscrição em 
Concurso.

3.2.3 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar as provas.

3.2.4 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 
exigida aos candidatos, quando necessário, a apresentação do 
programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos dos 
quais constem as disciplinas de cada ano lectivo.

4. Caracterização do conteúdo funcional

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

5. Conteúdo funcional

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de rede informática 
e gestão de servidor, é responsável pela execução de trabalhos 
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執行有關網絡管理、系統的跟進及管理、研究和取得有關資訊物

品及其他與資訊相關的工作或一般行政工作。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員（資訊網絡及伺服器管理範疇）的薪俸

點為第14/2009號法律附件一表二所載的350點，享有公職一般

制度規定的權利及福利。

7. 聘用方式

以行政任用合同方式聘用，首份合同期限為6個月的試用

期。

8. 甄選方法

a）知識考試，淘汰制；

b）專業面試，淘汰制；

c）履歷分析。

9. 甄選方法的目的

知識考試──評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知

識或專門知識的水平；

專業面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工

作資歷及工作經驗方面的專業條件；

履歷分析——透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；

在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰；

淘汰與否，成績都將於成績名單公佈，及格投考人將獲通知

參加下一項甄選。

11. 最後成績

將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為

最後成績，方法如下：

知識考試=60%

專業面試=30%

履歷分析=10%

referentes à gestão de redes informáticas, acompanhamento e 
gestão de sistemas, estudo e aquisição de artigos informáticos, 
bem como de outros trabalhos alusivos à informática ou aos 
trabalhos administrativos gerais. 

6. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de rede informática 
e gestão de servidor, vence pelo índice 350 da tabela indiciária 
de vencimentos, constante do Mapa 2 do Anexo I à Lei 
n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da função pública.

7. Forma de recrutamento

O recrutamento faz-se em regime de contrato administrativo 
de provimento, sendo de seis meses a duração do primeiro con-
trato a título de período experimental.

8. Métodos de selecção

a) Prova de conhecimentos, de carácter eliminatório;

b) Entrevista profissional, de carácter eliminatório;

c) Análise curricular.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos do candidato, exigíveis para o desempe-
nho de determinada função;

Entrevista profissional — determinar e avaliar elementos de 
natureza profissional relacionados com a qualificação e a expe-
riência profissionais do candidato face ao perfil das exigências 
da função;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Sistema de classificação

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

Serão considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores nas provas eliminatórias ou 
na classificação final;

Os resultados dos candidatos, excluídos ou não, vão ser pu-
blicados na lista classificativa e os candidatos aprovados serão 
convocados para a próxima fase de selecção.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados e distribuí-
dos pela seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 60%;

Entrevista profissional = 30%;

Análise curricular = 10%.
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12. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第2 3/ 2 011號行政法規第

二十六條所規定的優先條件為之。

13. 公佈名單

13.1 臨時名單、確定名單及中間各考試階段的成績名單張貼

於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安部

隊網頁http://www.fsm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地

點之公告亦刊登於《澳門特別行政區公報》。

13.2 最後成績名單將刊登於《澳門特別行政區公報》內及張

貼在澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安

部隊網頁http://www.fsm.gov.mo。

14. 考試範圍

14.1 相關的專業知識/擔任該職務範疇的知識：

——HP Nonstop Server系統上的操作及管理；

——資訊系統的應用及維護知識，包括Web、Email、DNS、

VMWare、SQL資料庫等；

——資訊系統及網絡保安相關知識；

——智能手機的統一管理及應用；

——LAN及WAN的網絡架設、管理及操作；

——Switch、Router、Firewall等網絡設備的應用、規劃及

配置等操作知識；

——備份、還原及災難恢復；

——數據中心的設計及管理；

——取得資訊設備的法例及流程；

——編寫建議書、報告書等文件或撰文。

14.2 法律知識：

——《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

——現行《行政程序法典》；

——現行《澳門公共行政工作人員通則》；

12. Condições de preferência

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

13. Publicitação das listas

13.1 As listas provisória, definitiva e classificativa das fases inter-
médias do concurso serão afixadas no átrio da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quar-
téis, Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica 
das Forças de Segurança de Macau, em http://www.fsm.gov.mo. Os 
locais de afixação e de acesso às listas supracitadas serão igual-
mente publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau;

13.2 A lista classificativa final tornar-se-á publicada no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
sendo afixada no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, 
bem como disponibilizada na página electrónica das Forças de 
Segurança de Macau, em http://www.fsm.gov.mo.

14. Programa da prova

14.1 Conhecimentos profissionais relativos/conhecimentos 
essenciais para o desempenho das funções nessa área:

— Operação e gestão no sistema HP Nonstop Server;

— Conhecimentos de aplicação e manutenção de sistemas 
informáticos, tais como Web, Email, DNS, VMWare, base de 
dados SQL, etc.;

— Conhecimentos pertinentes acerca de sistema informático 
e de segurança da rede informática;

— Gestão uniforme e aplicação em termos de telemóveis in-
teligentes;

— Configuração, gestão e operação de LAN e WAN em re-
des informáticas;

— Conhecimentos de operação (aplicação, planeamento, dis-
posição, etc) sobre os equipamentos de rede informática, tais 
como, Switch, Router e Firewall;

— Backup, restore e disaster recovery;

— Concepção e gestão de centro de dados;

— Legislação e processos relativos à aquisição de equipa-
mento informático;

— Composição ou elaboração de documentos tais como pro-
posta, relatório, entre outros.

14.2 Conhecimentos da legislação:

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

— Código do Procedimento Administrativo, vigente;

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente;
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——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——現行第9/2002號行政法規——澳門保安部隊事務局的

組織與運作；

——現行第122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及勞

務之開支制度；

——第63/85/M號法令——購置物品及取得服務之程序；

——第39/GM/96號批示。

在知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述法例，有關文本

內不能附有任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用

電子產品）查閱其他參考書籍或資料。

15. 適用法例

本開考由第14/2009號法律、第12/2015號法律及第23/2011

號行政法規規範。

16. 注意事項

 投考人遞交之資料僅用於是次開考用途，並按照第8/2005

號法律的規定處理。

17. 典試委員會的組成

主席：顧問高級技術員 孫振東

正選委員：特級技術員 李栩陽

  特級技術員 關雯菲

候補委員：首席技術員 李得意

    特級技術員 林慧儀

按照保安司司長於二零一六年六月八日的批示，以及根據第

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

定，澳門保安部隊事務局以考核方式進行普通對外入職開考，以

填補澳門保安部隊事務局文職人員行政任用合同技術員職程第

一職階二等技術員（資訊系統及軟件開發範疇）十缺。

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

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

— Lei n.º 12/2015 — Regime do contrato de trabalho nos 
serviços públicos;

— Regulamento Administrativo n.º 9/2002, vigente — Orga-
nização e funcionamento da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau;

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, vigente — Regime das despe-
sas com obras e aquisição de bens e serviços;

— Decreto-Lei n.º 63/85/M — Processo de aquisição de bens 
e serviços;

— Despacho n.º 39/GM/96.

Na prova de conhecimentos (prova escrita), os candidatos 
admitidos podem ter acesso aos diplomas legais acima mencio-
nados, cujos textos relativos a serem consultados não podem 
contar com quaisquer anotações ou casos exemplificativos, não 
podendo consultar, através de qualquer forma, incluindo o uso 
de produtos electrónicos, outros livros ou material de referên-
cia.

15. Legislação aplicável

O presente concurso regula-se pela Lei n.º 14/2009 e pela Lei 
n.º 12/2015, bem como pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

16. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para o 
presente recrutamento destes Serviços, sendo tratados de acor-
do com as normas da Lei n.º 8/2005.

17. Composição do júri

Presidente: Sun Chan Tong, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Lei Hoi Ieong, técnico especialista; e

Kwan Man Fei, técnica especialista.

Vogais suplentes: Lei Tak I, técnico principal; e

Lam Wai I, técnica especialista.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para a Segurança, de 8 de Junho de 2016, e nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 e na Lei n.º 12/2015, bem como 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de dez lugares de técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, área de sistema de informática e desenvolvimento 
informático, da carreira de técnico, em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal civil da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau: 

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, com vinte dias de prazo para a apresenta-



15334 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 27 期 —— 2016 年 7 月 6 日

告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考有效期一年，自最後成績名單公佈日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

2.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職的一般要件；

2.3 具備相關之資訊領域高等課程學位，均可投考；

2.4 按照第14/2009號法律《公務人員職程制度》第七十三條

第二款的規定，凡於該法律生效之日屬資訊督導員特別職程的人

員，只要於本開考之日在資訊範疇技術輔導員一般職程的特級

技術輔導員職級服務滿三年，且在該段服務時間內的工作表現評

核中取得不低於“滿意”的評語，均可投考。

3. 投考方式、地點及須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），於指定期限內辦公時間，攜同須遞交的文

件，到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局招聘科報考。

3.2 須遞交的文件

3.2.1 與公職無聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件影印本（須出示正本作鑑證之用）；

b）本通告要求的學歷證明文件影印本（須出示正本作鑑證

之用）；

c）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫並且詳列學

歷、專業培訓及工作經驗，以及附同相關證明文件）。

3.2.2 與公職有聯繫之投考人：

上述a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人

資料紀錄。

ção de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

O 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, até ao termo 
do prazo de apresentação da candidaturas, satisfaçam as se-
guintes condições:

2.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, vigente;

2.3 Possuam como habilitações académicas curso superior 
em área de informática pertinente; 

2.4 Nos termos do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 14/2009 (Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), os 
trabalhadores integrados, à data da entrada em vigor da referi-
da lei, na carreira especial de assistente de informática, podem 
candidatar-se, desde que, à data da abertura do presente con-
curso, detenham 3 anos de serviço na categoria de especialista 
da carreira geral de adjunto-técnico na área de informática, 
com menção não inferior a «Satisfaz» na avaliação do desem-
penho.

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

3.1 A candidatura é formalizada mediante a apresentação da 
Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser acompanhada dos documentos necessários e entregue, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expedien-
te, à Secção de Recrutamento da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau.

3.2 Documentos a apresentar 

3.2.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

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

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresen-
tação do original para autenticação);

c) Nota curricular, elaborada em língua chinesa ou portu-
guesa, devidamente assinada pelo candidato, donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissio-
nal e experiência profissional, devendo juntar-se, em anexo, os 
seus documentos comprovativos.

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

Documentos mencionados nas alíneas a), b) e c) do ponto 
anterior, bem como o registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem.
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如上述a）及b）項所指文件以及個人資料紀錄已存於所屬部

門的個人檔案，則免除提交，但須於投考報名表內明確聲明。

3.2.3 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡

文。

3.2.4 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. 職務內容特徵

須具專業技能及從高等課程獲得專業知識，以便對既定計

劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職

務。

5. 職務內容

第一職階二等技術員（資訊系統及軟件開發範疇）須負責

執行有關網頁設計、資訊系統開發、網絡管理、系統的跟進及管

理、研究和取得有關資訊物品及其他與資訊相關的工作或一般

行政工作。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員（資訊系統及軟件開發範疇）的薪俸點

為第14/2009號法律附件一表二所載的350點，享有公職一般制

度規定的權利及福利。

7. 聘用方式

以行政任用合同方式聘用，首份合同期限為6個月的試用

期。

8. 甄選方法

a） 知識考試，淘汰制；

b） 專業面試，淘汰制；

c） 履歷分析。

9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知

識或專門知識的水平；

專業面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人在

工作資歷及工作經驗方面的專業條件；

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos do-
cumentos referidos nas alíneas a) e b), bem como do registo 
biográfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
processos individuais do serviço a que pertencem, devendo ser 
declarado expressamente tal facto na Ficha de Inscrição em 
Concurso.

3.2.3 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar as provas.

3.2.4 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 
exigida aos candidatos, quando necessário, a apresentação do 
programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos dos 
quais constem as disciplinas de cada ano lectivo.

4. Caracterização do conteúdo funcional

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

5. Conteúdo funcional

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de sistema de in-
formática e desenvolvimento informático, é responsável pela 
execução de trabalhos referentes à concepção de páginas elec-
trónicas, desenvolvimento de sistemas informáticos, gestão de 
redes informáticas, acompanhamento e gestão de sistemas, es-
tudo e aquisição de artigos informáticos, bem como de outros 
trabalhos alusivos à informática ou aos trabalhos administrati-
vos gerais. 

6. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de sistema de infor-
mática e desenvolvimento informático, vence pelo índice 350 
da tabela indiciária de vencimentos, constante do Mapa 2 do 
Anexo I à Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da função pública.

7. Forma de recrutamento

O recrutamento faz-se em regime de contrato administrativo 
de provimento, sendo de seis meses a duração do primeiro con-
trato a título de período experimental.

8. Métodos de selecção

a) Prova de conhecimentos, de carácter eliminatório;

b) Entrevista profissional, de carácter eliminatório;

c) Análise curricular.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos do candidato, exigíveis para o desempe-
nho de determinada função;

Entrevista profissional — determinar e avaliar elementos de 
natureza profissional relacionados com a qualificação e a expe-
riência profissionais do candidato face ao perfil das exigências 
da função;
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履歷分析——透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資

歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務

的能力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；

在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰；

淘汰與否，成績都將於成績名單公佈，及格投考人將獲通知

參加下一項甄選。

11. 最後成績

將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為

最後成績，方法如下：

知識考試=50%

專業面試=40%

履歷分析=10%

12. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第2 3/ 2 011號行政法規第

二十六條所規定的優先條件為之。

13. 公佈名單

13.1 臨時名單、確定名單及中間各考試階段的成績名單張貼

於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安部

隊網頁http://www.fsm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地

點之公告亦刋登於《澳門特別行政區公報》。

13.2 最後成績名單將刊登於《澳門特別行政區公報》內及張

貼在澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安

部隊網頁http://www.fsm.gov.mo。

14. 考試範圍

14.1 相關的專業知識/擔任該職務範疇的知識：

——資訊系統設計、分析及程式開發；

——於HP Nonstop Server、MS SQL Server、Access的數

據庫設計及SQL編程；

——利用PhotoShop、Illustrator、Flash等設計工具進行圖

片及網頁的設計；

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Sistema de classificação

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

Serão considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores nas provas eliminatórias ou 
na classificação final;

Os resultados dos candidatos, excluídos ou não, vão ser pu-
blicados na lista classificativa e os candidatos aprovados serão 
convocados para a próxima fase de selecção.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados e distribuí-
dos pela seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista profissional = 40%;

Análise curricular = 10%.

12. Condições de preferência

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

13. Publicitação das listas

13.1 As listas provisória, definitiva e classificativa das fases 
intermédias do concurso serão afixadas no átrio da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calça-
da dos Quartéis, Macau, bem como disponibilizadas na página 
electrónica das Forças de Segurança de Macau, em http://www.
fsm.gov.mo. Os locais de afixação e de acesso às listas supraci-
tadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau;

13.2 A lista classificativa final tornar-se-á publicada no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
sendo afixada no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, 
bem como disponibilizada na página electrónica das Forças de 
Segurança de Macau, em http://www.fsm.gov.mo.

14. Programa da prova

14.1 Conhecimentos profissionais relativos/conhecimentos 
essenciais para o desempenho das funções nessa área:

— Concepção e análise de sistemas de informática e desen-
volvimento de aplicações;

— Concepção e programação com SQL no HP Nonstop 
Server, MS SQL Server e base de dados do Access;

— Concepção de imagens e páginas electrónicas com os 
instrumentos de concepção, tais como PhotoShop, Illustrator, 
Flash, entre outros;
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——利用HTML、CSS、JavaScript、XML等程式語言編寫

網上資訊系統；

——利用Delphi、ASP.net、C#等程式語言編寫應用資訊系

統及Web Services之開發；

——生物特徵技術；

——智能卡技術；

——Android/iOS手機編程；

——取得資訊設備的法例及流程；

——編寫建議書、報告書等文件或撰文。

14.2 法律知識：

——《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

——現行《行政程序法典》；

——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12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——現行第9/2002號行政法規——澳門保安部隊事務局的

組織與運作；

——現行第122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及提

供勞務之開支制度；

——第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服務之程

序；

——第39/GM/96號批示。

在知識考試（筆試）時，投考人可查閱上述法例，有關文本

內不能附有任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用

電子產品）查閱其他參考書籍或資料。

15. 適用法例

本開考由第14/2009號法律、第12/2015號法律及第23/2011

號行政法規規範。

16. 注意事項

投考人提供的資料僅用於是次招聘用途，並按照第8/2005

號法律的規定處理。

— Elaboração de sistemas de informática na Internet com as 
linguagens de programação, tais como HTML, CSS, JavaScript, 
XML, entre outras;

— Elaboração de sistemas de informática de aplicação e de-
senvolvimento de Web Services, com as linguagens de progra-
mação, tais como Delphi, ASP.net, C#, entre outras;

— Tecnologia biométrica;

— Tecnologia de cartões inteligentes;

— Programação de aplicações para telemóveis Android/iOS;

— Legislação e processos relativos à aquisição de equipa-
mento informático;

— Composição ou elaboração de documentos tais como pro-
posta, relatório, entre outros.

14.2 Conhecimentos da legislação:

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

— Código do Procedimento Administrativo, vigente;

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

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

— Lei n.º 12/2015 — Regime do contrato de trabalho nos 
serviços públicos;

— Regulamento Administrativo n.º 9/2002, vigente — Orga-
nização e funcionamento da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau;

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, vigente — Regime das despe-
sas com obras e aquisição de bens e serviços;

— Decreto-Lei n.º 63/85/M — Processo de aquisição de bens 
e serviços;

— Despacho n.º 39/GM/96.

Na prova de conhecimentos (prova escrita), os candidatos 
admitidos podem ter acesso aos diplomas legais acima mencio-
nados, cujos textos relativos a serem consultados não podem 
contar com quaisquer anotações ou casos exemplificativos, não 
podendo consultar, através de qualquer forma, incluindo o uso 
de produtos electrónicos, outros livros ou material de referên-
cia.

15. Legislação aplicável

O presente concurso regula-se pela Lei n.º 14/2009 e pela 
Lei n.º 12/2015, bem como pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

16. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para o 
presente recrutamento destes Serviços, sendo tratados de acor-
do com as normas da Lei n.º 8/2005. 
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17. 典試委員會的組成

主席：顧問高級技術員 楊鳳章

正選委員：顧問高級技術員 高燦明

  首席高級技術員 何嘉慧

候補委員：首席高級技術員 談偉強

  特級技術員 溫景歡

二零一六年六月二十九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 $19,508.00）

按照保安司司長於二零一六年五月二十五日的批示，以及根

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

的規定，澳門保安部隊事務局以考核方式進行普通對外入職開

考，以填補澳門保安部隊事務局文職人員行政任用合同技術工人

職程第一職階技術工人（油漆範疇）三缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

2.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職的一般要件；

2.3 具備小學畢業學歷，且具油漆範疇之專業資格*或具不

少於3年的相關工作經驗。

*專業資格應與擔任之職務相稱，並須透過完成修讀總學時

不少於30小時之相關培訓課程取得或由公共部門發出的職業技

能證明文件取得。

17. Composição do júri

Presidente: Ieong Fong Cheong, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Kou Chan Meng, técnico superior assessor; e

Ho Ka Wai, técnica superior principal.

Vogais suplentes: Tam Wai Keong, técnico superior princi-
pal; e

Wan Keng Fun, técnica especialista.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 29 de Junho de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 19 508,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para a Segurança, de 25 de Maio de 2016, e nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 e na Lei n.º 12/2015, bem como 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de três lugares de operário qualificado, 1.º 
escalão, área de pintura, da carreira de operário qualificado, 
em regime de contrato administrativo de provimento do pes-
soal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau:

1. Tipo, prazo e validade

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

O presente concurso é válido até 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 da candidatura, satisfaçam as seguin-
tes condições:

2.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau; 

2.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, vigente; 

2.3 Estejam habilitados com o ensino primário, e possuam 
habilitação profissional na área de pintura* ou experiência 
profissional pertinente que não seja inferior a três anos. 

* A habilitação profissional deve ser adequada ao exercício 
das funções e é adquirida em cursos de formação cuja duração 
não seja inferior a trinta horas pedagógicas ou através de certi-
ficado de qualificação profissional emitido pelos serviços públi-
cos.
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3. 投考方式、地點及須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），於指定期限內辦公時間，攜同須遞交的文

件，到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局招聘科報考。

3.2 須遞交的文件

3.2.1 與公職無聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件影印本（須出示正本作鑑證之用）；

b）本通告要求的學歷證明文件影印本（須出示正本作鑑證

之用）；

c）油漆範疇之專業資格或具不少於3年的相關工作經驗的證

明文件（根據第14/2009號法律第八條第三款之規定，工作經驗

須以取得該經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承

諾作出的聲明證明）；

d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫並且詳列學

歷、專業培訓及工作經驗，以及附同相關證明文件）。

3.2.2 與公職有聯繫之投考人：

上述a）、b）、c）及d）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

如上述a）、b）及c）項所指文件以及個人資料紀錄已存於所

屬部門的個人檔案，則免除提交，但須於投考報名表內明確聲

明。

3.2.3 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡

文。

4. 職務內容特徵

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

5.1 採用適當的油漆工具在各種需髹漆之表面髹上顏料、漆

料或其他類似的物料；

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

3.1 A candidatura é formalizada mediante a apresentação 
da ficha de inscrição em concurso (impresso próprio aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser instruída com os documentos abaixo indicados, e 
entregue até ao termo do prazo fixado e durante as horas de 
expediente, à Secção de Recrutamento da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau.

3.2 Documentos a apresentar

3.2.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Fotocópia do documento de identificação válido (é neces-
sária a apresentação do original para autenticação);

b) Fotocópia de documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresen-
tação do original para autenticação); 

c) Documentos comprovativos da habilitação profissional na 
área de pintura, ou da experiência profissional pertinente que 
não seja inferior a três anos. (A experiência profissional de-
monstra-se por documento emitido pela entidade empregadora 
onde foi obtida ou mediante declaração feita, sob compromisso 
de honra, pelo próprio candidato, ao abrigo do disposto no n.º 3 
do artigo 8.º da Lei n.º 14/2009);

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portugue-
sa, devidamente assinada pelo candidato, donde constem, de-
talhadamente, a habilitação académica, formação profissional 
e experiência profissional, devendo a mesma ser acompanhada 
dos documentos comprovativos do mencionado.

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

Documentos mencionados nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 
anterior, bem como o registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas a), b) e c), bem como do registo 
biográfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
processos individuais do serviço a que pertencem, devendo 
ser declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição em 
concurso.

3.2.3 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar as provas.

4. Caracterização 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

5.1 Aplica camadas de tinta, verniz ou outros produtos afins, 
sobre superfícies diversas a recobrir, utilizando dispositivos de 
pintura apropriados;
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5.2 為將需要髹漆的地方作準備（如剷灰、抹灰和以砂紙打

磨平滑）；

5.3 選擇髹塗用的漆料，並按適當之次序和比例混合，將之

調校至所要求的顏色及特性，在需要時為工程估價；

5.4 保管其所負責的工具和設備。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階技術工人（油漆範疇）的薪俸點為第14/2009號法

律附件一表二內所載的150點，享有公職一般制度規定的權利及

福利。

7. 聘用方式

以行政任用合同方式聘用，首份合同期限為6個月的試用

期。

8. 甄選方法

a）知識考試（實踐考試），淘汰制；

b）專業面試，淘汰制；

c）履歷分析。

9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知

識或專門知識的水平；

專業面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人在

工作資歷及工作經驗方面的專業條件；

履歷分析——透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資

歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務

的能力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；

在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰；

淘汰與否，成績都將於成績名單公佈，及格投考人將獲通知

參加下一項甄選。

11. 最後成績

將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為

最後成績，方法如下：

知識考試=60%

5.2 Prepara a superfície a recobrir (por exemplo remoção de 
tinta de superfície, aplicação de massa corrida e lixamento);

5.3 Selecciona o verniz a empregar na pintura, misturando 
os elementos necessários na devida ordem e proporção; ensaia 
e afina o produto obtido até conseguir a cor e características 
requeridas, bem como orçamenta quando necessário trabalhos 
da sua arte;

5.4 Cuida dos dispositivos e equipamento a seu cargo. 

6. Vencimento, direitos e regalias

O operário qualificado, 1.º escalão, área de pintura, vence 
pelo índice 150 da tabela indiciária de vencimentos, constante 
do mapa 2 do anexo I à Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e 
regalias previstos no regime geral da Função Pública.

7. Forma de provimento

É provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento, sendo de seis meses a duração do primeiro contrato em 
período experimental. 

8. Métodos de selecção

a) Prova de conhecimentos (prova prática), de carácter eli-
minatório;

b) Entrevista profissional, de carácter eliminatório;

c) Análise curricular.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determinada 
função;

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

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

10. Sistema de classificação

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

Serão considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores nas eliminatórias ou na clas-
sificação final;

Os resultados dos candidatos, quer aprovados, quer excluí-
dos, serão publicados na lista classificativa, sendo os candidatos 
aprovados devidamente avisados de passarem à próxima fase 
de selecção.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados e distribuí-
dos pela seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 60%;
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專業面試=30%

履歷分析=10%

12. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第2 3/ 2 011號行政法規第

二十六條所規定的優先條件為之。

13. 公佈名單

13.1 臨時名單、確定名單及中間各考試階段的成績名單張貼

於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安部

隊網頁http://www.fsm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地

點亦刊登於《澳門特別行政區公報》公佈；

13.2 最後成績名單將刊登於《澳門特別行政區公報》內及張

貼在澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安

部隊網頁http://www.fsm.gov.mo。

14. 考試範圍

油漆知識，包括各種物料之髹漆、剷灰、抹灰、調色等技巧。

15. 適用法例

本開考由第14/2009號法律、第12/2015號法律及第23/2011

號行政法規規範。

16. 注意事項

投考人遞交之資料僅用於是次開考用途，並按照第8/2005號

法律的規定處理。

17. 典試委員會的組成

主席：副一等消防區長 劉崇威

正選委員：消防區長 蔡明生

  副警長 林建維

候補委員：首席消防員 陳金沛

  副警長 許耀銓

按照保安司司長於二零一六年五月二十五日的批示，以及根

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

的規定，澳門保安部隊事務局以考核方式進行普通對外入職開

Entrevista profissional = 30%;

Análise curricular = 10%.

12. Condições de preferência

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

13. Publicitação de listas

13.1 As listas provisória, definitiva e classificativa das fases 
intermédias do concurso serão afixadas no átrio da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calça-
da dos Quartéis, Macau, bem como disponibilizadas na página 
electrónica das Forças de Segurança de Macau, em http://www.
fsm.gov.mo. Os locais de afixação e de acesso às listas supraci-
tadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau;

13.2 A lista classificativa final será publicada no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau, sendo afixa-
da no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, bem como 
disponibilizada na página electrónica das Forças de Segurança 
de Macau, em http://www.fsm.gov.mo.

14. Programa da prova

Conhecimentos de pintura, incluindo as técnicas aplicáveis 
aos materiais diversos quanto à pintura, remoção de tinta de 
superfície, aplicação de massa corrida, afinação de cores, etc.

15. Legislação aplicável

O presente concurso regula-se pela Lei n.º 14/2009 e pela 
Lei n.º 12/2015, bem como pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

16. Observações

Os dados prestados pelos candidatos servem apenas para 
este recrutamento, sendo tratados nos termos da Lei n.º 8/2005.

17. Composição do júri

Presidente: Lao Song Wai, chefe assistente do CB.

Vogais efectivos: Choi Meng Sang, chefe do CB; e

Lam Kin Wai, subchefe do CPSP.

Vogais suplentes: Chan Kam Pui, bombeiro principal; e

Hoi Io Chun, subchefe do CPSP.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para a Segurança, de 25 de Maio de 2016, e nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 e na Lei n.º 12/2015, bem como 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de operário qualificado, 1.º 
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考，以填補澳門保安部隊事務局文職人員行政任用合同技術工人

職程第一職階技術工人（水喉範疇）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

告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

2.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職的一般要件；

2.3 具備小學畢業學歷，且具水喉範疇之專業資格*或具不

少於3年的相關工作經驗。

*專業資格應與擔任之職務相稱，並須透過完成修讀總學時

不少於30小時之相關培訓課程取得或由公共部門發出的職業技

能證明文件取得。

3. 投考方式、地點及須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），於指定期限內辦公時間，攜同須遞交的文

件，到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局招聘科報考。

3.2 須遞交的文件

3.2.1 與公職無聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件影印本（須出示正本作鑑證之用）；

b）本通告要求的學歷證明文件影印本（須出示正本作鑑證

之用）；

c）水喉範疇之專業資格或具不少於3年的相關工作經驗的

證明文件（根據第14/2009號法律第八條第三款之規定，工作經

escalão, área de canalizador, da carreira de operário qualifi-
cado, em regime de contrato administrativo de provimento do 
pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau:

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, até ao termo 
do prazo de apresentação da candidatura, satisfaçam as seguin-
tes condições:

2.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, vigente;

2.3 Estejam habilitados com o ensino primário e possuam 
habilitação profissional na área de canalizador* ou experiência 
profissional pertinente que não seja inferior a três anos.

* A habilitação profissional deve ser adequada ao exercício 
das funções e é adquirida em cursos de formação cuja duração 
não seja inferior a trinta horas pedagógicas ou através de certi-
ficado de qualificação profissional emitido pelos serviços públi-
cos.

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

3.1 A candidatura é formalizada mediante a apresentação 
da ficha de inscrição em concurso (impresso próprio aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser instruída com os documentos abaixo indicados, e 
entregue até ao termo do prazo fixado e durante as horas de 
expediente, à Secção de Recrutamento da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau.

3.2 Documentos a apresentar 

3.2.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Fotocópia do documento de identificação válido (é neces-
sária a apresentação do original para autenticação);

b) Fotocópia de documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresen-
tação do original para autenticação); 

c) Documentos comprovativos da habilitação profissional na 
área de canalizador, ou da experiência profissional pertinente 
que não seja inferior a três anos. (A experiência profissional 
demonstra-se por documento emitido pela entidade emprega-
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驗須以取得該經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽

承諾作出的聲明證明）；

d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫並且詳列學

歷、專業培訓及工作經驗，以及附同相關證明文件）。

3.2.2 與公職有聯繫之投考人：

上述a）、b）、c）及d）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

如上述a）、b）及c）項所指文件以及個人資料紀錄已存於所

屬部門的個人檔案，則免除提交，但須於投考報名表內明確聲

明。

3.2.3 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡

文。

4. 職務內容特徵

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

連接、安裝、保養和維修供水或衛生設施的支管和器具：理

解圖則或其它技術規格、切割管子、用螺絲釘鎖緊、用鏜頭弄滑

和使管子彎曲；用接頭、肘管接頭、十字接頭、塞栓或其它零件

或透過焊接方法去接駁管子；拉緊管子，使用氣壓計或水壓計去

檢查其防漏能力；進行保養和維修工作，尤其更換水龍頭的皮線

和活門，修理管子、接頭和疏通渠道；在牆或地面鑿孔道以便管

道通過。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階技術工人（水喉範疇）的薪俸點為第14/2009號法

律附件一表二內所載的150點，享有公職一般制度規定的權利及

福利。

7. 聘用方式

以行政任用合同方式聘用，首份合同期限為6個月的試用

期。

8.  甄選方法

a）知識考試（實踐考試），淘汰制；

dora onde foi obtida ou mediante declaração feita, sob compro-
misso de honra, pelo próprio candidato, ao abrigo do disposto 
no n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 14/2009);

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portugue-
sa, devidamente assinada pelo candidato, donde constem, de-
talhadamente, a habilitação académica, formação profissional 
e experiência profissional, devendo a mesma ser acompanhada 
dos documentos comprovativos do mencionado.

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

Documentos mencionados nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 
anterior, bem como o registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas a), b) e c), bem como do registo 
biográfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
processos individuais do serviço a que pertencem, devendo 
ser declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição em 
concurso.

3.2.3 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar as provas.

4. Caracterização 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

Liga, monta, conserva e repara tubos acessórios e aparelhos 
para distribuição de água ou para instalações sanitárias: in-
terpreta os desenhos ou outras especificações técnicas, corta, 
atarraxa, mandrila e curva tubos; executa ligações por meio 
de uniões, joelhos, cruzetas, parafusos ou outros acessórios ou 
por soldadura; encalca juntas e verifica a sua capacidade de es-
tancamento, utilizando manómetros de ar ou de água; executa 
trabalhos de conservação e reparação, nomeadamente substi-
tuição de anilhas e válvulas de torneiras, reparação de tubos e 
juntas e desentupimento de canalizações; pode fazer furos nas 
paredes ou pavimentos para nelas passarem as canalizações.

6. Vencimento, direitos e regalias

O operário qualificado, 1.º escalão, área de canalizador, 
vence pelo índice 150 da tabela indiciária de vencimentos, 
constante do mapa 2 do anexo I à Lei n.º 14/2009 e usufrui dos 
direitos e regalias previstos no regime geral da Função Pública. 

7. Forma de provimento

É provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento, sendo de seis meses a duração do primeiro contrato em 
período experimental. 

8. Métodos de selecção

a) Prova de conhecimentos (prova prática), de carácter eli-
minatório;
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b）專業面試，淘汰制；

c）履歷分析。

9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知

識或專門知識的水平；

專業面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人在

工作資歷及工作經驗方面的專業條件；

履歷分析——透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資

歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務

的能力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；

在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰；

淘汰與否，成績都將於成績名單公佈，及格投考人將獲通知

參加下一項甄選。

11. 最後成績

將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為

最後成績，方法如下：

知識考試=60%

專業面試=30%

履歷分析=10%

12. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第2 3/ 2 011號行政法規第

二十六條所規定的優先條件為之。

13. 公佈名單

13.1 臨時名單、確定名單及中間各考試階段的成績名單張貼

於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安部

隊網頁http://www.fsm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地

點之公告亦刊登於《澳門特別行政區公報》。

13.2 最後成績名單將刊登於《澳門特別行政區公報》內及張

b) Entrevista profissional, de carácter eliminatório;

c) Análise curricular.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determinada 
função;

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

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

10. Sistema de classificação

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

Serão considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores nas eliminatórias ou na clas-
sificação final;

Os resultados dos candidatos, quer aprovados, quer excluí-
dos, serão publicados na lista classificativa, sendo os candidatos 
aprovados devidamente avisados de passarem à próxima fase 
de selecção.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados e distribuí-
dos pela seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 60%;

Entrevista profissional = 30%;

Análise curricular = 10%.

12. Condições de preferência

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

13. Publicitação de listas

13.1 As listas provisória, definitiva e classificativa das fases 
intermédias do concurso serão afixadas no átrio da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calça-
da dos Quartéis, Macau, bem como disponibilizadas na página 
electrónica das Forças de Segurança de Macau, em http://www.
fsm.gov.mo. Os locais de afixação e de acesso às listas supraci-
tadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

13.2 A lista classificativa final será publicada no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau, sendo afixa-
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貼在澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安

部隊網頁http://www.fsm.gov.mo。

14. 考試範圍

14.1 水喉工範疇之相關操作；

14.2 水喉工範疇之安裝及維修供水的支管及器具的相關知

識；

14.3 職業安全基礎知識。

15. 適用法例

本開考由第14/2009號法律、第12/2015號法律及第23/2011

號行政法規規範。

16. 注意事項

投考人遞交之資料僅用於是次開考用途，並按照第8/2005號

法律的規定處理。

17. 典試委員會的組成

主席：副警長 譚明達

正選委員：首席技術輔導員 甘沛玲

  技術工人 劉傑輝

候補委員：首席技術輔導員 麥詠珊

  技術工人 林金僑

按照保安司司長於二零一六年五月二十五日的批示，以及根

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

的規定，澳門保安部隊事務局以考核方式進行普通對外入職開

考，以填補澳門保安部隊事務局文職人員行政任用合同技術工人

職程第一職階技術工人（泥水範疇）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

告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

da no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, bem como 
disponibilizada na página electrónica das Forças de Segurança 
de Macau, em http://www.fsm.gov.mo.

14. Programa da prova

14.1 Técnica da operação na área de canalizador;

14.2 Conhecimento relativo à área de canalizador: instalação 
e reparação de tubagem, equipamentos e acessórios de distri-
buição de água; 

14.3 Noções básicas de segurança ocupacional.

15. Legislação aplicável

O presente concurso regula-se pela Lei n.º 14/2009 e pela 
Lei n.º 12/2015, bem como pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

16. Observações

Os dados prestados pelos candidatos servem apenas para 
este recrutamento, sendo tratados nos termos da Lei n.º 8/2005.

17. Composição do júri

Presidente: Tam Meng Tat, subchefe do CPSP.

Vogais efectivos: Kam Pui Leng, adjunto-técnico principal; e

Lao Kit Fai, operário qualificado.

Vogais suplentes: Mak Veng San, adjunto-técnico principal; e

Lam Kam Kio, operário qualificado.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para a Segurança, de 25 de Maio de 2016, e nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 e na Lei n.º 12/2015, bem como 
no Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de operário qualificado, 1.º 
escalão, área de pedreiro, da carreira de operário qualificado, 
em regime de contrato administrativo de provimento do pes-
soal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau:

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, até ao termo 
do prazo de apresentação da candidatura, satisfaçam as seguin-
tes condições:

2.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau; 
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2.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職的一般要件；

2.3 具備小學畢業學歷，且具泥水範疇之專業資格*或具不

少於3年的相關工作經驗。

*專業資格應與擔任之職務相稱，並須透過完成修讀總學時

不少於30小時之相關培訓課程取得或由公共部門發出的職業技

能證明文件取得。

3. 投考方式、地點及須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），於指定期限內辦公時間，攜同須遞交的文

件，到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局招聘科報考。

3.2 須遞交的文件

3.2.1 與公職無聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件影印本（須出示正本作鑑證之用）；

b）本通告要求的學歷證明文件影印本（須出示正本作鑑證

之用）； 

c）泥水範疇之專業資格或具不少於3年的相關工作經驗的

證明文件（根據第14/2009號法律第八條第三款之規定，工作經

驗須以取得該經驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽

承諾作出的聲明證明）；

d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫並且詳列學

歷、專業培訓及工作經驗，以及附同相關證明文件）。

3.2.2 與公職有聯繫之投考人：

上述a）、b）、c）及d）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

如上述a）、b）及c）項所指文件以及個人資料紀錄已存於所

屬部門的個人檔案，則免除提交，但須於投考報名表內明確聲

明。

2.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, vigente; 

2.3 Estejam habilitados com o ensino primário, e possuam 
habilitação profissional na área de pedreiro* ou experiência 
profissional pertinente que não seja inferior a três anos. 

* A habilitação profissional deve ser adequada ao exercício 
das funções e é adquirida em cursos de formação cuja duração 
não seja inferior a trinta horas pedagógicas ou através de certi-
ficado de qualificação profissional emitido pelos serviços públi-
cos.

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

3.1 A candidatura é formalizada mediante a apresentação 
da ficha de inscrição em concurso (impresso próprio aprovado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser instruída com os documentos abaixo indicados, e 
entregue até ao termo do prazo fixado e durante as horas de 
expediente, à Secção de Recrutamento da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau.

3.2 Documentos a apresentar 

3.2.1 Os candidatos não vinculados à função pública devem 
apresentar:

a) Fotocópia do documento de identificação válido (é neces-
sária a apresentação do original para autenticação);

b) Fotocópia de documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresen-
tação do original para autenticação); 

c) Documentos comprovativos da habilitação profissional na 
área de pedreiro, ou da experiência profissional pertinente que 
não seja inferior a três anos. (A experiência profissional de-
monstra-se por documento emitido pela entidade empregadora 
onde foi obtida ou mediante declaração feita, sob compromisso 
de honra, pelo próprio candidato, ao abrigo do disposto no n.º 3 
do artigo 8.º da Lei n.º 14/2009);

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portugue-
sa, devidamente assinada pelo candidato, donde constem, de-
talhadamente, a habilitação académica, formação profissional 
e experiência profissional, devendo a mesma ser acompanhada 
dos documentos comprovativos do mencionado.

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

Documentos mencionados nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 
anterior, bem como o registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos docu-
mentos referidos nas alíneas a), b) e c), bem como do registo 
biográfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
processos individuais do serviço a que pertencem, devendo 
ser declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição em 
concurso.
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3.2.3 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡

文。

4. 職務內容特徵

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

拆除和鋪設石牆體、磚塊或其他塊料，並使用灰泥和適合的

工具來建造瓦屋頂：理解各種圖則和其他將進行的工程的技術

規格；鋪砌石、磚、瓦或其他塊料以建築或者修補牆壁及其他結

構；以灰泥去鋪面批盪；透過鉛垂線、水平線、直尺或其它工具

去檢查已完成的工作；安裝衛生設施和有關排水設備；鋪砌磁

磚、馬賽克或灰沙的地面；安裝預製件。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階技術工人（泥水範疇）的薪俸點為第14/2009號法

律附件一表二內所載的150點，享有公職一般制度規定的權利及

福利。

7. 聘用方式

以行政任用合同方式聘用，首份合同期限為6個月的試用

期。

8. 甄選方法

a）知識考試（實踐考試），淘汰制；

b）專業面試，淘汰制；

c）履歷分析。

9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的一般知

識或專門知識的水平；

專業面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人在

工作資歷及工作經驗方面的專業條件；

履歷分析——透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資

歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務

的能力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；

3.2.3 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar as provas.

4. Caracterização 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

Remove e levanta maciços de alvenaria de pedra, tijolo ou 
outros blocos, e realiza coberturas com telha, utilizando arga-
massas e manejando ferramentas apropriadas: interpreta plan-
tas e outras especificações técnicas da obra a executar; assenta 
pedra, tijolos, telha e outros blocos para construir ou reparar 
paredes e outras estruturas; reveste e efectua acabamentos com 
argamassas; verifica o trabalho realizado por meio de fio de 
prumo, níveis, réguas e outros instrumentos; procede à instala-
ção de sanitários e respectivos escoamentos; assenta azulejos, 
pavimentos de mosaico ou betonilha; monta elementos pré-
-fabricados.

6. Vencimento, direitos e regalias

O operário qualificado, 1.º escalão, área de pedreiro, vence 
pelo índice 150 da tabela indiciária de vencimentos, constante 
do mapa 2 do anexo I à Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e 
regalias previstos no regime geral da Função Pública. 

7. Forma de provimento

É provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento, sendo de seis meses a duração do primeiro contrato em 
período experimental. 

8. Métodos de selecção

a) Prova de conhecimentos (prova prática), de carácter eli-
minatório;

b) Entrevista profissional, de carácter eliminatório;

c) Análise curricular.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício de determinada 
função;

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

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

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100 valores;
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在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰；

淘汰與否，成績都將於成績名單公佈，及格投考人將獲通知

參加下一項甄選。

11. 最後成績

將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為

最後成績，方法如下：

知識考試=60%

專業面試=30%

履歷分析=10%

12. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第2 3/ 2 011號行政法規第

二十六條所規定的優先條件為之。

13. 公佈名單

13.1 臨時名單、確定名單及中間各考試階段的成績名單張貼

於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安部

隊網頁http://www.fsm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地

點亦刊登於《澳門特別行政區公報》公佈；

13.2 最後成績名單將刊登於《澳門特別行政區公報》內及張

貼在澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安

部隊網頁http://www.fsm.gov.mo。

14. 考試範圍

14.1 工業安全知識；

14.2 泥水施工技術知識；

14.3 圖則理解；

14.4 泥水施工技巧。

15. 適用法例

本開考由第14/2009號法律、第12/2015號法律及第23/2011

號行政法規規範。

16. 注意事項

投考人遞交之資料僅用於是次開考用途，並按照第8/2005號

法律的規定處理。

Serão considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores nas eliminatórias ou na clas-
sificação final;

Os resultados dos candidatos, quer aprovados, quer excluí-
dos, serão publicados na lista classificativa, sendo os candidatos 
aprovados devidamente avisados de passarem à próxima fase 
de selecção.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados e distribuí-
dos pela seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 60%;

Entrevista profissional = 30%;

Análise curricular = 10%.

12. Condições de preferência

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

13. Publicitação de listas

13.1 As listas provisória, definitiva e classificativa das fases 
intermédias do concurso serão afixadas no átrio da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calça-
da dos Quartéis, Macau, bem como disponibilizadas na página 
electrónica das Forças de Segurança de Macau, em http://www.
fsm.gov.mo. Os locais de afixação e de acesso às listas supraci-
tadas serão igualmente publicados no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau;

13.2 A lista classificativa final será publicada no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau, sendo afixa-
da no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, bem como 
disponibilizada na página electrónica das Forças de Segurança 
de Macau, em http://www.fsm.gov.mo.

14. Programa da prova

14.1 Noções básicas de segurança ocupacional;

14.2 Conhecimentos técnicos de construção na área de pe-
dreiro;

14.3 Interpretação das plantas;

14.4 Habilidades de construção na área de pedreiro.

15. Legislação aplicável

O presente concurso regula-se pela Lei n.º 14/2009 e pela 
Lei n.º 12/2015, bem como pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011.

16. Observações

Os dados prestados pelos candidatos servem apenas para 
este recrutamento, sendo tratados nos termos da Lei n.º 8/2005.
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17. 典試委員會的組成

主席：一等消防區長 古敬豪

正選委員：副消防區長 朱松光

  技術工人 翁漢儀

候補委員：首席消防員 楊建途

  技術工人 曾伯堅

二零一六年六月二十九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 $23,540.00）

按照保安司司長於二零一六年五月二十五日的批示，以及根

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

的規定，澳門保安部隊事務局以考核方式進行普通對外入職開

考，以填補澳門保安部隊事務局文職人員行政任用合同勤雜人

員職程第一職階勤雜人員（雜役範疇）二十二缺。

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

告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

2.2 符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職的一般要件； 

2.3 具備小學畢業學歷。

3. 投考方式、地點及須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），於指定期限內辦公時間，攜同須遞交的文

件，到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局招聘科報考。

17. Composição do júri

Presidente: Ku Keng Hou, chefe de primeira.

Vogais efectivos: Chu Chong Kuong, subchefe do CB; e

Iong Hon I, operário qualificado.

Vogais suplentes: Ieong Kin Tou, bombeiro principal; e

Chang Pak Kin, operário qualificado.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 29 de Junho de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 23 540,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 25 de Maio de 2016, e nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009, na Lei n.º 12/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2011, se acha aberto o concurso 
comum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o 
preenchimento de vinte e dois lugares de auxiliar, 1.º escalão, 
área de servente, da carreira de auxiliar, em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal civil da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau:

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, até ao termo 
do prazo de apresentação da candidatura, satisfaçam as seguin-
tes condições:

2.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

2.2 Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, vigente; 

2.3 Estejam habilitados com o ensino primário.

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

3.1 A candidatura é formalizada mediante a apresentação 
da Ficha de Inscrição em Concurso (impresso próprio apro-
vado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a 
qual deve ser instruída com os documentos abaixo indicados, 
e entregue até ao termo do prazo fixado e durante as horas de 
expediente, à Secção de Recrutamento da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau.
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3.2 須遞交的文件

3.2.1 與公職無聯繫之投考人：

a）有效身份證明文件影印本（須出示正本作鑑證之用）；

b）本通告要求的學歷證明文件影印本（須出示正本作鑑證

之用）；

c）經投考人簽署之履歷（須以中文或葡文書寫並且詳列學

歷、專業培訓及工作經驗，以及附同相關證明文件）。

3.2.2 與公職有聯繫之投考人：

上述a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人

資料紀錄。

如上述a）及b）項所指文件以及個人資料紀錄已存於所屬部

門的個人檔案，則免除提交，但須於投考報名表內明確聲明。

3.2.3 申請准考時，投考人應指明在考試中使用中文或葡

文。

4. 職務內容特徵

須具備從本身工作地點學習得來的實踐知識，以便擔任通

常屬非特定的勞力工作或執行簡單的體力勞動式的執行性職

務。

5. 職務內容

執行非專門性的、人手操作的簡單工作，主要是體力勞動及

具備實際基本知識：對外或對內分派信函、文件或包裹；協助專

職人員執行專門性較低的工作，如裝卸、運輸及材料收拾方面；

負責打掃、除塵、洗滌、吸塵等工作以保持工作地點清潔，或執行

其他同類的工作，並保持物件及其表面清潔。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階勤雜人員（雜役範疇）的薪俸點為第14/2009號法

律附件一表二所載的110點，享有公職一般制度規定的權利及福

利。

7. 聘用方式

以行政任用合同方式聘用，首份合同期限為6個月的試用

期。

3.2 Documentos a apresentar 

3.2.1 Candidatos não vinculados à função pública: 

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

b) Cópia de documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresen-
tação dos originais para autenticação);

c) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portu-
guesa, devidamente assinada pelo candidato, donde constem, 
detalhadamente, a habilitação académica, formação profissio-
nal e experiência profissional, bem como os seus documentos 
comprovativos.

3.2.2 Candidatos vinculados à função pública:

Documentos mencionados nas alíneas a), b) e c) do ponto 
anterior, bem como o registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem.

Os candidatos ficam dispensados da apresentação dos do-
cumentos referidos nas alíneas a) e b), bem como do registo 
biográfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
processos individuais do serviço a que pertencem, devendo ser 
declarado expressamente tal facto na Ficha de Inscrição em 
Concurso. 

3.2.3 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, em que irá prestar a prova.

4. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva simples, física ou material, 
com tarefas diversas normalmente não especificadas, exigindo 
conhecimentos de ordem prática susceptíveis de serem apren-
didos no local de trabalho.

5. Conteúdo funcional

Executa tarefas simples não especificadas de carácter ma-
nual, exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos 
elementares de índole prática: distribui correspondência ou 
outros documentos ou encomendas no interior ou no exterior; 
auxilia os profissionais da especialidade em trabalhos menos 
qualificados como cargas, descargas, transporte e arrumação 
de materiais; encarrega-se da limpeza de locais de trabalho 
varrendo, limpando o pó, lavando, aspirando ou executando 
outras tarefas similares mantendo as superfícies e objectos em 
adequado estado de limpeza.

6. Vencimento, direitos e regalias

O auxiliar, 1.º escalão, área de servente, vence pelo índice 
110 da tabela indiciária de vencimentos, constante do Mapa 2 
do Anexo I à Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no regime geral da função pública.

7. Forma de provimento

O recrutamento faz-se em regime de contrato administrativo 
de provimento, precedido de um contrato de seis meses a título 
de período experimental. 
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8. 甄選方法

a）知識考試，淘汰制；

b）專業面試，淘汰制；

c）履歷分析。

9. 甄選方法的目的

知識考試──評估投考人擔任某一職務所具備的一般知識

或專門知識水平；

專業面試──根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工作

資歷及工作經驗方面的專業條件；

履歷分析──透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、

工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任某一職務的能

力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示；

在淘汰試或最後成績中得分低於50分，均被淘汰；

淘汰與否，成績都將於成績名單公佈，及格投考人將獲通知

參加下一項甄選。

11. 最後成績

將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平均分，即為

最後成績，方法如下：

知識考試=50%；

專業面試=40%；

履歷分析=10%。 

12. 優先條件

如得分相同，投考人的排序按第2 3/ 2 011號行政法規第

二十六條所規定的優先條件為之。

13. 公佈名單

13.1 臨時名單、確定名單及中間各考試階段的成績名單張貼

於澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安部

隊網頁http://www.fsm.gov.mo。上述名單的張貼地點及查閱地

點之公告亦刊登於《澳門特別行政區公報》。

8. Métodos de selecção

a) Prova de conhecimentos, de carácter eliminatório;

b) Entrevista profissional, de carácter eliminatório;

c) Análise curricular.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos do candidato, exigíveis para o desempe-
nho de determinada função;

Entrevista profissional — determinar e avaliar elementos de 
natureza profissional relacionados com a qualificação e a expe-
riência profissionais do candidato face ao perfil das exigências 
da função;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Sistema de classificação

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

Serão considerados excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 valores nas provas eliminatórias ou 
na classificação final; 

Os resultados dos candidatos, excluídos ou não, vão ser pu-
blicados na lista classificativa e os candidatos aprovados serão 
convocados para a próxima fase de selecção. 

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma: 

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista profissional = 40%;

Análise curricular = 10%.

12. 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.

13. Publicitação de listas

13.1 As listas provisória, definitiva e classificativa das fases 
intermédias do concurso serão afixadas no átrio da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calça-
da dos Quartéis, Macau, bem como disponibilizadas na página 
electrónica das Forças de Segurança de Macau, em http://www.
fsm.gov.mo. Os anúncios sobre os locais de afixação e de con-
sulta das referidas listas serão publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.
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13.2 最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》內及張

貼在澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局大堂並上載於澳門保安

部隊網頁http://www.fsm.gov.mo。

14. 考試範圍

──涉及職務內容的基本知識；

──一般文化常識。

投考人於知識考試（筆試）期間不得使用計算機或任何其他

電子器材及不得查閱參考書籍或資料。

15. 適用法例

本開考由第14/2009號法律、第12/2015號法律及第23/2011

號行政法規規範。

16. 注意事項

投考人遞交之資料僅用於是次開考用途，並按照第8/2005號

法律的規定處理。

17. 典試委員會的組成

主席：警長 徐麗娟

正選委員：一等警員 何錦茵

     首席技術輔導員 譚羨美

候補委員：一等警員 黎淑敏

     首席技術輔導員 江靜芷

二零一六年六月二十九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 $7,370.00）

懲 教 管 理 局

通 告

根據經第4/2010號法律、第14/2009號法律及十二月二十八日

第62/98/M號法令修改的，十二月二十一日第87/89/M號法令核

准的《澳門公共行政工作人員通則》第三百五十三條第二款的規

定，現透過通告對嫌疑人張家輝首席警員的待決的紀律程序作

出控訴的通知。

13.2 A lista classificativa final tornar-se-á pública no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, sendo 
afixada no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Se-
gurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau, bem 
como disponibilizada na página electrónica das Forças de Se-
gurança de Macau, em http://www.fsm.gov.mo. 

14. Programa da prova

— Conhecimentos básicos relacionados com o conteúdo fun-
cional;

— Conhecimentos gerais de cultura.

Os candidatos não podem utilizar máquina calculadora ou 
aparelhos electrónicos na prova de conhecimentos (prova es-
crita), nem consultar livros ou dados de referência.

15. Legislação aplicável

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

16. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para o 
presente recrutamento destes Serviços, sendo tratados de acor-
do com as normas da Lei n.º 8/2005.

17. Composição do júri

Presidente: Choi Lai Kun, chefe do CPSP.

Vogais efectivos: Ho Kam Ian, guarda de primeira do CPSP; e

Tam Si Mei, adjunta-técnica principal.

Vogais suplentes: Lai Sheuk Man, guarda de primeira do 
CPSP; e

Kong Ching Chi, adjunta-técnica principal.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 29 de Junho de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 7 370,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Aviso

Nos termos da Lei n.º 4/2010 e da Lei n.º 14/2009 e do n.º 2 do 
artigo 353.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, é notificado o arguido Cheong 
Ka Fai, guarda principal, da acusação que contra si foi produzida 
nos autos do processo disciplinar pendente.
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嫌疑人得在辦公時間內到位於澳門路環聖方濟各街懲教管

理局查閱有關卷宗及索取控訴書副本，並得自本通告在《澳門特

別行政區公報》公布之日起三十日內提交書面答辯。

二零一六年六月十四日於懲教管理局

預審員 何暉妍

（是項刊登費用為 $1,087.00）

衛 生 局

名 單

為展開取得醫院職務範疇心臟科顧問醫生級別資格的程

序，經二零一六年三月十六日第十一期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登的程序通告。現公佈最後評核名單如下：

投考人：

姓名 最後成績

葉文輝 .............................................................................合格

根據第3/2015號行政法規《取得顧問醫生級別的條件》第

二十五條適用的第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第二十八條的規定，投考人可自本最後評核名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴，及可根據

第3/2015號行政法規《取得顧問醫生級別的條件》第二十條第四

款的規定，自本最後成績名單公佈之日起計三十日內向中級法院

提起司法上訴。

（經二零一六年六月二十一日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年六月一日於衛生局

典試委員會：

主席：心臟科主任醫生 De Br ito Lima Évora, Már io 

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

O arguido pode consultar ou pedir cópia da acusação, durante 
as horas normais de expediente, na Direcção dos Serviços Cor-
reccionais, sita na Rua de S. Francisco Xavier, Coloane, Macau, 
e apresentar a sua defesa escrita no prazo de trinta dias, a contar 
da data de publicação do presente aviso no Boletim Oficial da 
RAEM.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 14 de Junho de 
2016.

A Instrutora, Ho Fai In.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

De classificação final do candidato ao procedimento para a 
obtenção da graduação em consultor na área funcional hospitalar, 
área profissional de cardiologia, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 11, II Série, de 16 de Março de 2016: 

Candidato:

 Nome  resultado
 final

Ip Man Fai .................................................................... Aprovado 

De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), aplicável ex vi do artigo 25.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 3/2015 (Condições para a obtenção da graduação em 
consultor), o candidato pode interpor recurso da presente lista 
de classificação final para a entidade que autorizou a abertura 
do concurso, no prazo de dez dias úteis, contados da data da 
sua publicação, e nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do Regula-
mento Administrativo n.º 3/2015 (Condições para a obtenção 
da graduação em consultor), o candidato pode interpor recurso 
contencioso da presente lista de classificação final para o Tri-
bunal de Segunda Instância, no prazo de trinta dias, contados 
da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Junho de 2016).

Serviços de Saúde, 1 de Junho de 2016.

O Júri:

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

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

Dr. Yam Ping Wa, representante da Academia de Medicina 
de Hong Kong.
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De classificação final dos candidatos ao procedimento para a 
obtenção da graduação em consultor na área funcional hospi-
talar, área profissional de pediatria, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de 2016: 

Candidatos:

 N.º Nome resultado
 final

1. Ao Hei ...........................................................Aprovado 

2. Chay Wang George .....................................Aprovado

3. Lee Yan.........................................................Aprovado

4. Tsoi Cheung .......................................... Não aprovado

5. Wu Yuqing ............................................. Não aprovado

De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), aplicável ex vi do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 3/2015 (Condições para a obtenção da graduação 
em consultor), os candidatos podem interpor recurso da pre-
sente lista de classificação final para a entidade que autorizou 
a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, contados 
da data da sua publicação, e nos termos do n.º 4 do artigo 20.º 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condições para 
a obtenção da graduação em consultor), os candidatos podem 
interpor recurso contencioso da presente lista de classificação 
final para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Junho de 2016).

Serviços de Saúde, aos 7 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Dr.ª Ieong Kin Mui, chefe de serviço de pediatria.

Vogais efectivos: Dr. Chan Hin Biu, representante da Academia 
de Medicina de Hong Kong; e

Prof. Cheung Yiu Fai, representante da Academia de Medi-
cina de Hong Kong.

De classificação final dos candidatos ao procedimento para 
a obtenção da graduação em consultor na área funcional hos-
pitalar, área profissional de medicina de urgência, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 11, II Série, de 16 de Março de 2016: 

Candidatos:

 N.º Nome resultado
 final

1. Chan Lai Ieong ..................................... Não aprovado

2. Chu Kong ............................................... Não aprovado

3. Lao Weng I ............................................ Não aprovado

為展開取得醫院職務範疇兒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。現公佈最後評核名單如下：

投考人：

序號 姓名 最後成績

1. 區曦 .........................................................................合格

2. 蔡旺 .........................................................................合格

3. 李然 .........................................................................合格

4. 蔡翔 .................................................................... 不及格

5. 吳玉清 ................................................................ 不及格

根據第3/2015號行政法規《取得顧問醫生級別的條件》第

二十五條適用的第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第二十八條的規定，投考人可自本最後評核名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴，及可根據

第3/2015號行政法規《取得顧問醫生級別的條件》第二十條第四

款的規定，自本最後成績名單公佈之日起計三十日內向中級法院

提起司法上訴。

（經二零一六年六月二十一日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年六月七日於衛生局

典試委員會：

主席：兒科主任醫生 楊健梅醫生

正選委員：香港醫學專科學院代表 陳衍標醫生

  香港醫學專科學院代表 張耀輝教授

為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，經二零一六年三月十六日第十一期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登的程序通告，現公佈最後評核名單如下：

投考人：

序號 姓名 最後成績

1. 陳麗陽 .................................................................不及格

2. 朱江 .....................................................................不及格

3. 劉咏儀 .................................................................不及格
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De acordo com o estipulado no artigo 28.º do Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), aplicável ex vi do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 3/2015 (Condições para a obtenção da graduação 
em consultor), os candidatos podem interpor recurso da pre-
sente lista de classificação final para a entidade que autorizou 
a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, contados 
da data da sua publicação, e nos termos do n.º 4 do artigo 20.º 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2015 (Condições para 
a obtenção da graduação em consultor), os candidatos podem 
interpor recurso contencioso da presente lista de classificação 
final para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 24 de Junho de 2016).

Serviços de Saúde, aos 17 de Junho de 2016.

O Júri:

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; e

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

(Custo desta publicação $ 4 831,00)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de médico assistente, 1.º escalão, área funcional 
hospitalar (pneumologia), da carreira médica, em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 11 de Feverei-
ro de 2016:

Candidato aprovado:  valores
Nome

Tang Veng Kai ....................................................................... 7,42

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

根據第3/2015號行政法規《取得顧問醫生級別的條件》第

二十五條適用的第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第二十八條的規定，投考人可自本最後評核名單公

佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴，及可根據

第3/2015號行政法規《取得顧問醫生級別的條件》第二十條第四

款的規定，自本最後評核名單公佈之日起計三十日內向中級法院

提起司法上訴。

（經二零一六年六月二十四日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年六月十七日於衛生局

典試委員會：

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

（是項刊登費用為 $4,831.00）

為填補衛生局以行政任用合同任用的醫生職程醫院職務範

疇（肺科）第一職階主治醫生一缺，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，現公佈最後成績名單如下：

合格應考人： 

姓名 分

鄧頴佳 ............................................................................ 7.42

根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》

第二十二條適用的第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第二十八條的規定，投考人可自本最後成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴，及可根

據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》第十九

條第四款的規定自本名單公佈之日起計三十日內向中級法院提

起司法上訴。
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 (Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Junho de 2016).

Serviços de Saúde, aos 2 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Cheong Tak Hong, médico consultor de pneumo-
logia. 

Vogais efectivos: Bettencourt Pinto Nobre de Oliveira, Maria 
Teresa de Jesus, chefe de serviço de pneumologia; e  

Mok Tin Hou, médico consultor de pneumologia.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

(Ref. do Concurso n.º 03015/02-AUX)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de três vagas de auxiliar, 4.º escalão, da carreira de auxiliar, 
área de cozinheiro, em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 52, II Série, de 30 de Dezembro de 2015:

Candidatos aprovados:

Ordem      Nome valores

1.º Ho Kai Tong .......................................................... 73,20

2.º Chan Kam In ........................................................ 70,20

3.º Ho Tou Man .......................................................... 67,54

4.º Yeung Kam Tai ..................................................... 67,40

5.º Chan Hon Ming .................................................... 63,33

6.º Cheang Tat Chio ................................................... 53,34

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 27 de Junho de 2016).

Serviços de Saúde, aos 18 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Chao Sok I, técnico superior de saúde assessor.

Vogais efectivos: Alves, Manuel Filipe do Amaral, técnico 
superior de saúde de 1.ª classe; e

Au Ho Yiu, técnico de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

（經二零一六年六月二十一日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年六月二日於衛生局

典試委員會：

主席：肺科顧問醫生 張德洪    

正選委員：肺科主任醫生 Bettencourt Pinto Nobre de

   Oliveira, Maria Teresa de Jesus

  肺科顧問醫生 莫天浩 

（是項刊登費用為 $1,634.00）

（開考編號：03015/02-AUX）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的勤雜人員職程第

四職階勤雜人員（廚師職務範疇）三缺，經二零一五年十二月

三十日第五十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方

式進行普通對外入職開考通告，現公佈投考人最後成績名單如

下：

合格投考人：

排名   姓名 分

1.º 何啓棠 .................................................................... 73.20

2.º 陳錦賢 .................................................................... 70.20

3.º 何濤敏 .................................................................... 67.54

4.º 楊金帶 .................................................................... 67.40

5.º 陳漢明 .................................................................... 63.33

6.º 鄭達超 .................................................................... 53.34

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單於《澳門特別

行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向許可開

考的實體提起上訴。

（經二零一六年六月二十七日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年六月十八日於衛生局

典試委員會：

主席：顧問高級衛生技術員 周淑儀

正選委員：一等高級衛生技術員 Alves, Manuel Filipe do  

  Amaral

  二等技術員 區顥耀

（是項刊登費用為 $1,634.00）
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De classificação final da prova de avaliação para o reconhe-
cimento de equivalência de formação total em pediatria, ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, realizado 
nos termos do aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de 
Abril de 2016, homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Junho de 
2016:

Candidato: valores

Choi Yin Sum ......................................................................10,7

Serviços de Saúde, aos 28 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 588,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de 
Pessoal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 
disponível no website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, 
a lista classificativa da entrevista profissional dos candidatos ao 
concurso comum, de ingresso externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de dois lugares de operário qualificado, 
5.º escalão, da carreira de operário qualificado, área de repa-
ração e operacionalização de equipamentos e das instalações 
electromecânicas, em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 8, II Série, de 24 de Fevereiro de 2016.

Serviços de Saúde, aos 28 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Torna-se público que se encontra afixado, 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 
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 dos Serviços de Saúde, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o preenchimento de um lugar de adjunto-técnico especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, provi-
do em regime de contrato administrativo de provimento dos 
Serviços de Saúde, 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.

根據二零一六年四月二十日第十六期《澳門特別行政區公

報》第二組內刊登之通告及按照三月十五日第8/99/M號法令規

定而進行之兒科專科同等學歷認可考試。該評核成績已於二零

一六年六月二十一日獲社會文化司司長確認，現公佈如下：

應考人： 分

蔡妍心 ................................................................................10.7

二零一六年六月二十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $588.00）

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五職

階技術工人（機電設施設備維修和操作範疇）二缺，經二零一六

年二月二十四日第八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考

核方式進行普通對外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款的規

定公佈，投考人專業面試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局行

政大樓一樓人事處及上載於本局網頁http://www.ssm.gov.mo，

以供查閱。

二零一六年六月二十八日於衛生局

局長 李展潤

 （是項刊登費用為 $881.00）

為填補經由衛生局以行政任用合同任用的技術輔導員職程

第一職階首席特級技術輔導員一缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓

一樓人事處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關

公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內

作出。



15358 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 27 期 —— 2016 年 7 月 6 日

為填補衛生局人員編制內行政技術助理員職程第一職階首

席特級行政技術助理員三缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

事處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

為填補經由衛生局以行政任用合同任用的行政技術助理員

職程第一職階特級行政技術助理員十缺，現根據第14/2009號法

律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考，有關開考通告正張貼在若憲馬路衛生局行政大樓

一樓人事處，並於本局和行政公職局網頁內公佈。報考應自有關

公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內

作出。

二零一六年六月三十日於衛生局

 局長 李展潤

（是項刊登費用為 $2,310.00）

第23/P/16號公開招標

根據社會文化司司長於二零一六年六月二十七日作出的批

示，為取得《向衛生局供應及安裝三十張電動病床》進行公開招

標。有意投標者可自二零一六年七月六日起，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衛生局物資供應暨管理處查詢有

關投標詳情，並繳付澳門幣叁拾捌元整（$38.00）以取得本次招

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publi-
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
três lugares de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico admi-
nistrativo, do quadro dos Serviços de Saúde, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Servi-
ços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publi-
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos definidos na 
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 
dez lugares de assistente técnico administrativo especialista, 1.º  
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, pro-
vidos em regime de contrato administrativo de provimento dos 
Serviços de Saúde, 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.

Serviços de Saúde, aos 30 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 310,00)

Concurso Público n.º 23/P/16

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 27 de Junho de 2016, se 
encontra aberto o concurso público para «Fornecimento e instala-
ção de trinta camas hospitalares eléctricas aos Serviços de Saúde», 
cujo programa do concurso e o caderno de encargos se encon-
tram à disposição dos interessados desde o dia 6 de Julho 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 $ 38,00 (trinta e oito 
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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八月二日下午五時四十五

分。

開標將於二零一六年八月三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

壹萬捌仟元整（$18,000.00），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。

二零一六年六月三十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,566.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的護士職程第一職

階一級護士五十五缺，經二零一六年五月四日第十八期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入職開考通

告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第十九條的規定公佈，投考人確定名單已張貼在若憲馬路

衛生局行政大樓一樓人事處及上載於本局網頁http://www.ssm.

gov.mo，以供查閱。

二零一六年七月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $783.00）

為填補衛生局以行政任用合同任用的技術員職程第一職階

二等技術員（行政及財政範疇）四缺，經二零一六年五月四日第

十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通

對外入職開考通告。現根據第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

patacas), a título de custo das respectivas fotocópias (local de 
pagamento: Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou 
ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela internet 
no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45 
horas do dia 2 de Agosto de 2016.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 3 de Agosto 
de 2016, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional» do Antigo 
Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo dos Servi-
ços 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 $ 18 000,00 (dezoito mil patacas) a 
favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário 
ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou 
através da garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 30 de Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 19.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 definitiva dos 
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, para o preenchimento de cinquenta e cinco lu-
gares de enfermeiro de grau 1, 1.º escalão, da carreira de enfer-
magem, em regime de contrato administrativo de provimento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II 
Série, de 4 de Maio de 2016.

Serviços de Saúde, 1 de Julho de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 783,00)

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 web-
site 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 quatro lugares 
de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área 
administrativa e financeira, em regime de contrato administra-
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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。

二零一六年七月一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

文 化 局

名 單

文化局為填補人員編制高級技術員職程第一職階首席顧問

高級技術員三缺，經於二零一六年四月二十七日第十七期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 陳麗蓮 ........................................................................ 92.06

2.º 胡淑華 ........................................................................ 91.25

3.º 李麗嬌 ........................................................................ 90.81

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長二零一六年六月二十三日的批示認可）

二零一六年六月八日於文化局

典試委員會：

主席：文化局首席顧問高級技術員　崔貞貞

正選委員：文化局組織及資訊處處長　梁慶翔

     地球物理暨氣象局首席顧問高級技術員　譚建成

文化局為填補行政任用合同高級技術員職程第一職階顧問

高級技術員四缺，經於二零一六年四月二十七日第十七期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 鮑少基 ........................................................................ 89.17

tivo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 18, II Série, de 4 de Maio de 2016.

Serviços de Saúde, 1 de Julho de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

INSTITUTO CULTURAL

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, condicionado, documental, para o preenchimento de três 
lugares de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior do quadro do pessoal do Instituto 
Cultural, aberto por anúncio do aviso de abertura do concurso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Lai Lin Lilian ......................................................92,06  

2.º Wu Sok Va ......................................................................91,25

3.º Lei Lai Kio .....................................................................90,81

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Junho de 2016).

Instituto Cultural, aos 8 de Junho de 2016.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Leong Heng Cheong, chefe da Divisão de 
Organização e Informática do IC; e

Tam Kin Seng, técnico superior assessor principal da DSMG.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de quatro 
lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior do pessoal contratado por contrato adminis-
trativo de provimento do Instituto Cultural, aberto por anún-
cio do aviso de abertura do concurso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II 
Série, de 27 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Pao Sio Kei .....................................................................89,17
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合格應考人： 分

2.º 何懿德 ........................................................................ 88.06

3.º 季偉婭 ........................................................................ 86.94

4.º 何海成 ........................................................................ 83.11

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長二零一六年六月二十三日的批示認可）

二零一六年六月八日於文化局

典試委員會：          

主席：文化局首席顧問高級技術員 崔貞貞

正選委員：文化局組織及資訊處處長 梁慶翔

     民政總署顧問高級技術員 李治洪

文化局為填補行政任用合同高級技術員職程第一職階首席

高級技術員兩缺，經於二零一六年四月二十七日第十七期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 盧鴻偉 ........................................................................ 87.50

2.º 袁紹珊 ........................................................................ 84.44

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長二零一六年六月二十三日的批示認可）

二零一六年六月八日於文化局

典試委員會：           

主席：文化局澳門檔案館館長 劉芳

正選委員：文化局首席顧問高級技術員（職務主管） 朱偉成

     電信管理局顧問高級技術員 梁迪欣

文化局為填補行政任用合同高級技術員職程第一職階一等

高級技術員一缺，經於二零一六年四月二十七日第十七期《澳門

Candidatos aprovados: valores

2.º Anna Ho .........................................................................88,06

3.º Kuai Wai A .....................................................................86,94

4.º Ho Hoi Seng ...................................................................83,11

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Junho de 2016).

Instituto Cultural, aos 8 de Junho de 2016.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Leong Heng Cheong, chefe da Divisão de 
Organização e Informática do IC; e

Lei Chi Hong, técnico superior assessor do IACM.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de dois luga-
res de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior do pessoal contratado por contrato administrativo 
de provimento do Instituto Cultural, aberto por anúncio do 
aviso de abertura do concurso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 
27 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lou Hong Wai ...............................................................87,50

2.º Un Sio San ......................................................................84,44

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Junho de 2016).

Instituto Cultural, aos 8 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Lau Fong, directora do Arquivo de Macau do IC. 

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

Leong Tek Ian, técnica superior assessora da DSRT.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior de 1.a classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
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特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

吳美娟 ............................................................................. 80.83

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長二零一六年六月二十三日的批示認可）

二零一六年六月八日於文化局

典試委員會：           

主席：文化局首席顧問高級技術員　崔貞貞

正選委員：文化局人力資源及行政處處長　鄭麗雅

     運輸基建辦公室首席高級技術員　雷穎茹

文化局為填補行政任用合同技術輔導員職程第一職階首席

技術輔導員三缺，經於二零一六年四月二十七日第十七期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 吳煒煌 ........................................................................ 83.11

2.º 岑嘉慧 ........................................................................ 82.39

3.º Célia Maria de Souza .............................................. 80.83

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長二零一六年六月二十三日的批示認可）

二零一六年六月八日於文化局

典試委員會：             

主席：文化局科長　施安琪

正選委員：文化局首席特級技術輔導員（職務主管）　余麗萍

     房屋局首席技術輔導員　吳富華

nico superior do pessoal contratado por contrato administrativo 
de provimento do Instituto Cultural, aberto por anúncio do 
aviso de abertura do concurso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 
27 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Ng Mei Kun ..........................................................................80,83

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Junho de 2016).

Instituto Cultural, aos 8 de Junho de 2016.

O Júri:

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

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

Loi Weng U, Estela, técnica superior principal do GIT.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, condicionado, documental, para o preenchimento de três 
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico do pessoal contratado por contrato administrativo 
de provimento do Instituto Cultural, aberto por anúncio do 
aviso de abertura do concurso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 
27 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ng Wai Wong .................................................................83,11

2.º Sam Ka Wai ....................................................................82,39

3.º Célia Maria de Souza....................................................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.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Junho de 2016).

Instituto Cultural, aos 8 de Junho de 2016.

O Júri:

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

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

Ng Fu Wa, adjunto-técnico principal do IH.
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文化局為填補行政任用合同行政技術助理員職程第一職階

特級行政技術助理員四缺，經於二零一六年四月二十七日第十七

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式

進行普通晉級開考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 戴天就 ..................................................................87.22 a）

2.º 陳景振 ..................................................................87.22 a）

3.º 張美香 ..................................................................86.56

4.º 李培真 ..................................................................84.17

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。

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長二零一六年六月二十三日的批示認可）

二零一六年六月八日於文化局

典試委員會：

主席：文化局科長　施安琪

正選委員：文化局二等技術員　鄒群英

     民政總署首席技術輔導員　楊彤麥

 文化局為填補行政任用合同技術員職程第一職階首席技術

員一缺，經於二零一六年四月二十七日第十七期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

侯逸康 ............................................................................. 81.00

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長二零一六年六月二十三日的批示認可）

二零一六年六月十日於文化局

典試委員會：

主席：文化局二等高級技術員 梁君傑

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de quatro 
lugares de assistente técnico administrativo especialista, 1.º es-
calão, da carreira de assistente técnico administrativo do pes-
soal contratado por contrato administrativo de provimento do 
Instituto Cultural, aberto por anúncio do aviso de abertura do 
concurso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Tai Tin Chao ...............................................................87,22 a)

2.º Chan Keng Chon ........................................................87,22 a)

3.º Cheong Mei Heong ....................................................86,56

4.º Lei Pui Chan ...............................................................84,17

a) Igualdade de classificação: foram 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 os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Junho de 2016).

Instituto Cultural, aos 8 de Junho de 2016.

O Júri: 

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

Vogais efectivos: Chao Kuan Ieng, técnica de 2.a classe do IC; e

Ieong Tong Mak, adjunto-técnico principal do IACM.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do pes-
soal contratado por contrato administrativo de provimento do 
Instituto Cultural, aberto por anúncio do aviso de abertura do 
concurso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Hao Iat Hong .......................................................................81,00

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Junho de 2016).

Instituto Cultural, aos 10 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Leong Kuan Kit, técnico superior de 2.a classe do 
IC.
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正選委員：民政總署首席技術員　王曦瑜

候補委員：文化局特級技術員　陳啟華

文化局為填補行政任用合同技術輔導員職程第一職階特級

技術輔導員兩缺，經於二零一六年四月二十七日第十七期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普

通晉級開考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 陳瑪莉 ........................................................................ 86.94

2.º 譚寶儀 ........................................................................ 84.17

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長二零一六年六月二十三日的批示認可）

二零一六年六月十日於文化局

典試委員會：

主席：文化局科長　施安琪

正選委員：警察總局二等技術員　謝銳珊

候補委員：文化局二等技術員　鄒群英

文化局為填補行政任用合同行政技術助理員職程第一職階

首席行政技術助理員一缺，經於二零一六年四月二十七日第十七

期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式

進行普通晉級開考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

黃毅灃 ............................................................................. 84.17

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長二零一六年六月二十三日的批示認可）

二零一六年六月十日於文化局

典試委員會：

主席：文化局科長　施安琪

Vogal efectivo: Vong Hei Yu, técnica principal do IACM.

Vogal suplente: Chan Kai Wa, técnico especialista do IC.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de dois luga-
res de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico do pessoal contratado por contrato adminis-
trativo de provimento do Instituto Cultural, aberto por anún-
cio do aviso de abertura do concurso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II 
Série, de 27 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chang Pive Ma Lei Marie ............................................86,94

2.º Tam Pou I .......................................................................84,17

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Junho de 2016).

Instituto Cultural, aos 10 de Junho de 2016.

O  Júri:

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

Vogal efectiva: Tse Ioi San, técnica de 2.ª classe dos SPU.

Vogal suplente: Chao Kuan Ieng, técnica de 2.a classe do IC.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, da 
carreira de assistente técnico administrativo do pessoal con-
tratado por contrato administrativo de provimento do Instituto 
Cultural, aberto por anúncio do aviso de abertura do concurso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Wong Ngai Fong ..................................................................84,17

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Junho de 2016)

Instituto Cultural, aos 10 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Ângela dos Santos Afonso da Silva, chefe de sec-
ção do IC.
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正選委員：文化局二等技術員　鄒群英

候補委員：行政公職局首席特級技術輔導員　林詠詩

文化局為填補行政任用合同技術員職程第一職階特級技術

員十四缺，經於二零一六年四月二十七日第十七期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級

開考的招考公告，現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

 1.º 吳榮輝 ....................................................... 89.17 a）
 2.º 胡雪琳 ....................................................... 89.17 a）
 3.º 尹兆莊 ....................................................... 88.89
 4.º 鍾燕青 ....................................................... 88.06
 5.º 關慧斌 ....................................................... 87.94
 6.º 伍慶華 ....................................................... 87.28
 7.º 余慧敏 ....................................................... 85.83
 8.º 鄧少儀 ....................................................... 85.39
 9.º 李漢傑 ....................................................... 84.44
10.º 陳度恩 ....................................................... 84.33
11.º 吳茂楠 ....................................................... 83.44
12.º 陳耀榮 ....................................................... 83.00
13.º 梁日輝 ....................................................... 82.78
14.º 鄭詩詠 ....................................................... 82.11

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。

按照第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內提起上訴。

（經社會文化司司長二零一六年六月二十三日的批示認可）

二零一六年六月十三日於文化局

典試委員會：

主席：文化局首席顧問高級技術員　余錫禧

正選委員：文化局二等高級技術員 梁君傑

候補委員：行政公職局首席特級技術員　吳美君

（是項刊登費用為 $12,470.00）

Vogal efectiva: Chao Kuan Ieng, técnica de 2.a classe do IC.

Vogal suplente: Lam Veng Si, adjunta-técnica especialista 
principal dos SAFP.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de catorze 
lugares de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico do pessoal contratado por contrato administrativo de pro-
vimento do Instituto Cultural, aberto por anúncio do aviso de 
abertura do concurso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 27 de 
Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

 1.º Ng Weng Fai ............................................................ 89,17 a)

 2.º Wu Sut Lam ............................................................ 89,17 a)

 3.º Wan Sio Chong ....................................................... 88,89

 4.º Chong In Chen ........................................................ 88,06

 5.º Kuan Wai Pan ......................................................... 87,94

 6.º Ng Heng Wa ............................................................ 87,28

 7.º Iu Wai Man .............................................................. 85,83

 8.º Tang Sio I ................................................................. 85,39

 9.º Lei Hon Kit ............................................................. 84,44

10.º Chan To Yan ........................................................... 84,33

11.º Ng Mao Nam ........................................................... 83,44

12.º Chan Io Weng ......................................................... 83,00

13.º Leong Iat Fai ........................................................... 82,78

14.º Cheang Si Weng ...................................................... 82,11

a) Igualdade de classificação: foram aplicadas as preferências esti-
puladas 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 os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Junho de 2016).

Instituto Cultural, aos 13 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: U Seac Hei Manuel, técnico superior assessor 
principal do IC.

Vogal efectivo: Leong Kuan Kit, técnico superior de 2.a clas-
se do IC.

Vogal suplente: Ung Mei Kuan, técnica especialista principal 
dos SAFP.

(Custo desta publicação $ 12 470,00)
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公 告

第0001/DDAE-DAR/2016號公開招標

“為「2016澳門除夕倒數演唱會」提供構思、統籌、製作及執行

演出服務”之公開招標

根據七月六日第63/85/M號法令第十三條及遵照社會文化司

司長於二零一六年六月二十二日作出的批示，文化局現代表判給

實體“為「2016澳門除夕倒數演唱會」提供構思、統籌、製作及執

行演出服務”而進行之公開招標。

1. 判給實體：社會文化司司長。

2. 負責進行招標之部門：文化局。

3. 招標方式：公開招標。

4. 標的：“為「2016澳門除夕倒數演唱會」提供構思、統籌、

製作及執行演出服務”而招標。

5. 底價：提供上述服務之總價格上限為澳門幣叁佰叁拾萬

元正（$3,300,000.00）。

6. 查閱卷宗之地點、日期、時間及卷宗副本之索取：有意投

標人可自公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日起至截標日

止，於辦公時間內前往塔石街入口塔石廣場文化局大樓接待處

索取《招標方案》、《承投規則》及《特定要求表》。

7. 遞交標書地點及期限：投標書須於二零一六年七月二十六

日（星期二）下午五時正前遞交。

投標人或其代表請將投標書及相關文件遞交至塔石街入口

塔石廣場文化局大樓接待處。

8. 臨時保證金：澳門幣陸萬陸仟元正（$66,000.00），以銀

行擔保方式或以現金存款方式繳交，直接交到文化局，或透過大

西洋銀行，將款項存入文化基金之帳戶中。

9. 解釋會：有意投標人可於二零一六年七月十四日（星期四）

下午三時正出席於澳門塔石廣場文化局大樓舉行之解釋會。

10. 公開開標地點、日期及時間：公開開標於二零一六年七月

二十八日（星期四）上午十時正假澳門塔石廣場文化局大樓舉行。

Anúncio

Concurso Público n.º 0001/DDAE-DAR/2016

Concurso público para adjudicação da prestação de serviços de 

concepção, coordenação, produção e execução do «Concerto 

da Passagem de Ano — Macau 2016»

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de 
Junho de 2016, o Instituto Cultural, vem proceder, em repre-
sentação da entidade adjudicante, à abertura do concurso pú-
blico para adjudicação da prestação de serviços de concepção, 
coordenação, produção e execução do «Concerto da Passagem 
de Ano — Macau 2016»:

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de concepção, coordenação, produção e execução do «Concer-
to da Passagem de Ano — Macau 2016».

5. Preço base: o valor global máximo da prestação de servi-
ços é de três milhões e trezentas mil patacas ($ 3 300 000,00).

6. Local, data e horário para consulta e obtenção de cópias 
do processo: os programa do concurso, o caderno de encargos 
e a Tabela de Exigências Específicas encontram-se à disposi-
ção dos interessados na recepção do IC, com entrada na Rua 
do Tap Seac, sito na Praça do Tap Seac, Edifício do Instituto 
Cultural, Macau, desde a data da publicação do anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
até ao termo do prazo para entrega das propostas, durante as 
horas de expediente.

7. Local e prazo para entrega das propostas: as propostas 
deverão ser entregues até às 17,00 horas do dia 26 de Julho de 
2016, terça-feira. 

O concorrente ou o seu representante deve entregar a pro-
posta e os documentos integrantes na recepção do IC, com en-
trada na Rua do Tap Seac, sito na Praça do Tap Seac, Edifício 
do Instituto Cultural, Macau. 

8. Caução provisória: sessenta e seis mil patacas ($ 66 000,00), 
a prestar mediante garantia bancária ou depósito em dinheiro, 
efectuado directamente no Instituto Cultural ou no Banco Na-
cional Ultramarino através de depósito à ordem do Fundo de 
Cultura.

9. Sessão de esclarecimento: os interessados podem assistir 
à sessão de esclarecimento que terá lugar pelas 15,00 horas do 
dia 14 de Julho de 2016, quinta-feira, na Praça do Tap Seac, 
Edifício do Instituto Cultural, Macau.

10. Local, data e hora do acto público de abertura das pro-
postas: o acto público de abertura das propostas realizar-se-
-á pelas 10,00 horas do dia 28 de Julho de 2016, quinta-feira, na 
Praça do Tap Seac, Edifício do Instituto Cultural, Macau.
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開標時，投標人或其合法代表應出席，以便根據七月六日第

63/85/M號法令第二十七條的規定，解釋標書文件內可能出現之

疑問。

投標人之合法代表須出示授權書，以證明已獲投標人授權

之情況下出席。

11. 投標書之有效期：投標書之有效期為由開標之日起計

九十（90）日，並可根據七月六日第63/85/M號法令第三十六條規

定予以延長。

12. 澄清細節：有關人士最遲可於截標日期前五（5）個工作

日對本公開招標有任何疑問者，可前往塔石廣場文化局大樓查

詢進一步資料。

二零一六年六月二十九日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $2,992.00）

旅 遊 局

名 單

旅遊局為填補編制內技術輔導員職程第一職階首席特級技

術輔導員一缺，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，經

於二零一六年四月二十七日第十七期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現

公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

何玉儀 ............................................................................. 92.50

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。

（經二零一六年六月二十七日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年六月十日於旅遊局

典試委員會：

主席：首席特級技術員 鄭錦霞

正選委員：二等技術員 梁詩韻

候補委員：教育暨青年局二等技術員 李惠斯

（是項刊登費用為 $1,292.00）

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para esclare-
cimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados a concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

Os representantes dos concorrentes poderão fazer-se repre-
sentar por procurador devendo este apresentar procuração 
reconhecida que lhe confira poderes para o efeito.

11. Prazo de validade das propostas: noventa dias, a contar 
da data da respectiva abertura, prorrogável nos termos previsto 
no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

12. Prestação de esclarecimentos: até 5 (cinco) dias úteis an-
tes da data limite para a recepção das propostas, os interessa-
dos poderão consultar ou obter esclarecimentos adicionais, no 
edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap Seac.

Instituto Cultural, aos 29 de Junho de 2016.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 2 992,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Listas

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal da Direc-
ção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 17, II Série, de 27 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Ho Iok I ............................................................................... 92,50

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o 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 27 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 10 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Cheang Kam Ha, técnica especialista principal.

Vogal efectiva: Leong Si Wan, técnica de 2.ª classe.

Vogal suplente: Lei Wai Si, técnica de 2.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)
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旅遊局為填補人員編制內行政技術助理員職程第一職階首

席特級行政技術助理員一缺，經於二零一六年四月二十日第十六

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。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

Agostinho Guilherme Fernandes ............................... 72.56

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一六年六月二十七日的批示確認）

二零一六年六月十日於旅遊局

典試委員會：

主席：一等技術輔導員 岑浩然

正選委員：一等技術輔導員 黃志萍

  首席技術員（教育暨青年局） 梁女如

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

為旅遊局以行政任用合同任用的技術員職程第一職階首席

技術員一缺以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考，開考

公告經於二零一六年六月八日第二十三期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登。現根據第23/2011號行政法規第十八條第三款

的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣場335-341

號獲多利大廈12樓旅遊局告示板及本局網頁（http://industry.

macaotourism.gov.mo）以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年六月二十九日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $920.00）

Classificativa final do candidato admitido ao concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de um lugar de assistente técnico administrativo 
especialista principal, 1.º escalão, da carreira de assistente 
técnico administrativo do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II 
Série, de 20 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Agostinho Guilherme Fernandes ................................... 72,56

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista 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 27 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 10 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Sam Hou In, adjunto-técnico de 1.ª classe.

Vogais efectivos: Wong Chi Peng, adjunta-técnica de 1.ª classe; e

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

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada no 
quadro de informação da Direcção dos Serviços de Turismo, 
sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 
«Hot Line», 12.º andar, Macau, e na página electrónica destes 
Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo), a lista provisó-
ria do candidato ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, provido em regi-
me de contrato administrativo de provimento da Direcção dos 
Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II 
Série, de 8 de Junho de 2016.

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

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 29 de Junho de 2016.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 920,00)
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A Região Administrativa Especial de Macau, através da 
Direcção dos Serviços de Turismo, faz público que, de acordo 
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 27 de Junho de 2016, se encontra aberto 
o concurso público para adjudicação do «Serviço de aluguer de 
barcos de lançamento pirotécnico e barcos de apoio destinados 
ao 28.º Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Ma-
cau».

1. Entidade que põe a prestação de serviços a concurso: Di-
recção dos Serviços de Turismo.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Objecto dos serviços: aluguer de barcos de lançamento 
pirotécnico e barcos de apoio destinados ao 28.º Concurso In-
ternacional de Fogo-de-Artifício de Macau.

4. Prazo de execução: obedecer às datas constantes do cader-
no de encargos.

5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 
do acto público do concurso.

6. Caução provisória: $120 000,00 (cento e vinte mil patacas), 
a prestar mediante garantia bancária ou depósito em numerá-
rio, em ordem de caixa ou cheque visado, emitido à ordem da 
Direcção dos Serviços de Turismo, efectuado directamente na 
Divisão Financeira da Direcção dos Serviços de Turismo ou no 
Banco Nacional Ultramarino de Macau, através de depósito à 
ordem do Fundo de Turismo, na conta número: «8003911119» 
devendo ser especificado o fim a que se destina.

7. Caução definitiva: 4% do preço total da adjudicação.

8. Preço base: não há.

9. Local, dia e hora limite para entrega das propostas: balcão 
de atendimento da Direcção dos Serviços de Turismo, sito em 
Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício Hotline, 12.º andar, até às 17,45 horas do dia 21 de Ju-
lho de 2016.

10. Local, dia e hora do acto de abertura das propostas: pelas 
15,00 horas do dia 22 de Julho de 2016 no Auditório da Direc-
ção dos Serviços de Turismo, sito no 14.º andar da sua sede.

Os concorrentes ou os seus representantes legais deverão 
estar presentes ao acto público de abertura das propostas para 
os efeitos de apresentação de eventuais reclamações e/ou para 
esclarecimento de eventuais dúvidas dos documentos apresen-
tados a concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

Os concorrentes ou os seus representantes legais poderão 
fazer-se representar por procurador devendo, neste caso, apre-
sentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o acto 
de abertura das propostas.

11. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços públi-
cos por motivo de força maior, o termo do prazo de entrega das 
propostas, a data e a hora de abertura de propostas serão adia-
dos para o primeiro dia útil imediatamente seguinte, à mesma 
hora.

澳門特別行政區透過旅遊局公佈，根據社會文化司司長於二

零一六年六月二十七日作出的批示，為“第28屆澳門國際煙花比

賽匯演租用船隻作為燃放場地及輔助船隻服務”之判給作公開

招標。

1. 是項服務提供的招標實體：旅遊局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 服務目的：為第28屆澳門國際煙花比賽匯演租用船隻作

為燃放場地及輔助船隻。

4. 執行期限：遵照承投規則內所列明的期限。 

5. 投標書的有效期：投標書的有效期為90（九十）日，由公

開招標儀式結束日後起計。

6. 臨時保證金：澳門幣120,000.00元（拾貳萬元正），以銀

行擔保之方式提交或以現金、本票或保付支票方式，抬頭註明收

款人為“旅遊局”，直接交到旅遊局財政處或透過澳門大西洋銀

行註明用途存款至旅遊基金之帳戶編號「8003911119」。

7. 確定保證金：金額相當於判給總價百分之四。

8. 底價：不設底價。

9.  提交投標書之地點、日期及時限：於二零一六年七月

二十一日下午五時四十五分前，遞交至澳門宋玉生廣場335-341

號獲多利大廈12樓旅遊局接待處櫃檯。

10. 開標地點、日期及時間：於二零一六年七月二十二日下午

三時，在14樓旅遊局演講廳。

投標人或其合法代表應出席開標儀式，以便根據經七月六日

第63/85/M號法令第二十七條的規定，提出聲明異議及/或解釋

投標書文件內可能出現之疑問。

由受權人代表出席開標的儀式時，需出示經公證授權賦予

其參與開標儀式的授權書。

11. 延期：倘若因不可抗力之原因而導致公共部門停止辦

公，則原定的截標日期、開標日期及時間順延至緊接的第一個工

作日之同一時間。
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12. 標書的評標準則：

判給準則 所佔比重

價格 50%

提供建造完工出廠日期船齡較新的船隻 30%

投標人為旅遊局提供服務的經驗 10%

提供工作進度說明，安全計劃以及服務期限具

彈性

10%

13. 查閱及取得卷宗副本之地點、日期及時間： 

地點：澳門宋玉生廣場3 3 5 - 3 41號獲多利大廈1 2樓旅

遊局接待處櫃檯，或可透過旅遊局網頁（h t t p: // i n d u s t r y.

macaotourism.gov.mo）內下載。

日期及時間：自本公告刊登日起至公開招標截止日，在辦公

時間內。

二零一六年七月一日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $3,403.00）

體 育 局

名 單

體育局為填補編制人員技術員職程第一職階二等技術員（公

共行政管理範疇）一缺，經於二零一五年八月十九日第三十三期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對外入

職開考的通告。現公佈最後成績名單如下：

合格應考人：

名次 姓名 總成績

1.º 吳玉珍 ................................................................... 72.20

2.º 許曉嵐 ................................................................... 67.38

3.º 施琼琼 ................................................................... 67.27

4.º 鄔燕群 ................................................................... 63.95

5.º 甄曉澄 ................................................................... 63.48

12. Critérios de apreciação das propostas:

Critérios de adjudicação
Factores de 
ponderação

Preço 50%

Fornecimento data da fabricação dos barcos 
mais recentes

30%

Experiência de fornecimento de serviço à 
DST

10%

Fornecimento do processo da descrição do 
trabalho e maior garantia de segurança e 
eficiência e maior flexibilidade dos prazos 
na prestação do serviço

10%

13. Local, dias, horário para a obtenção da cópia e exame do 
processo do concurso:

Local: Balcão de Atendimento da Direcção dos Serviços de 
Turismo, sito em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, Edifício Hotline, 12.º andar, além disso ainda se 
encontra igualmente patente no website da Direcção dos Servi-
ços de Turismo (http://industry.macaotourism.gov.mo), poden-
do os concorrentes fazer download do mesmo.

Dias e horário: dias úteis, desde a data da publicação do res-
pectivo anúncio até ao dia e hora limite para entrega das pro-
posta e durante o horário normal de expediente.

Direcção dos Serviços de Turismo, 1 de Julho de 2016.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 3 403,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, área de gestão e administração pública, do quadro do 
pessoal do Instituto do Desporto, 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 Ng Iok Chan ...........................................................72,20 

2.º Hoi Hio Lam ..........................................................67,38 

3.º Si Keng Keng..........................................................67,27 

4.º Wu In Kan ..............................................................63,95 

5.º Ian Hio Cheng .......................................................63,48 
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名次 姓名 總成績

6.º 黃紫欣 ................................................................... 63.38

7.º 姚如龍 ................................................................... 62.98

8.º 王聖洪 ................................................................... 61.73

9.º 黃咏 ....................................................................... 61.50

10.º 吳玉梅 ................................................................... 60.87

11.º 林雅靜 ................................................................... 60.60

12.º 陳凱珊 ................................................................... 60.32

13.º 吳祖傑 ................................................................... 60.12

14.º 趙永達 ................................................................... 59.75

15.º 葉綺雯 ................................................................... 59.67

16.º 麥麗珍 ................................................................... 59.40

17.º 侯祥燕 ................................................................... 59.38

18.º 李旭彤 ................................................................... 59.20

19.º 李善同 ................................................................... 59.18

20.º 吳富榮 ................................................................... 59.12

21.º 吳嘉汶 ................................................................... 58.33

22.º 黃仲怡 ................................................................... 57.47

23.º 李錦雄 ................................................................... 57.43

24.º 高瑞虹 ................................................................... 57.25

25.º 劉淑盈 ................................................................... 57.07

26.º 許朗 ....................................................................... 57.03

27.º 歐敏華 ................................................................... 56.95

28.º 黃浩廉 ................................................................... 56.80

29.º 劉敏婷 ................................................................... 56.53

30.º 古美欣 ................................................................... 56.42

31.º 廖凱雯 ................................................................... 56.15

32.º 陸正豪 ................................................................... 56.08

33.º 招可健 ................................................................... 56.07

34.º 朱麗紅 ................................................................... 56.05

35.º 鄭鳳儀 ................................................................... 55.90

36.º 黃穎文 ................................................................... 55.82

37.º 鄔燕蘭 ................................................................... 55.80

38.º 梁恆鋒 ................................................................... 55.77

39.º 吳艷雪 ................................................................... 55.68

40.º 張子謙 ................................................................... 55.52

41.º 郭燕玲 ................................................................... 55.40

42.º 王寶賢（5183XXXX） ........................................ 55.20

43.º 胡顯成 ................................................................... 54.73*

44.º 侯慧容 ................................................................... 54.73*

45.º 何振東 ................................................................... 54.73*

46.º 甘潤科 ................................................................... 54.62

Lugar Nome Pontuação
 final

6.º Wong Chi Ian .........................................................63,38 

7.º Io U Long ...............................................................62,98 

8.º Wong Seng Hong ...................................................61,73 

9.º Wong Weng ............................................................61,50 

10.º Ng Iok Mui .............................................................60,87 

11.º Lam Nga Cheng .....................................................60,60 

12.º Chan Hoi San .........................................................60,32 

13.º Ng Chou Kit ...........................................................60,12 

14.º Chio Weng Tat .......................................................59,75 

15.º Ip I Man ..................................................................59,67 

16.º Mak Lai Chan ........................................................59,40 

17.º Hao Cheong In ......................................................59,38 

18.º Lei Iok Tong ...........................................................59,20 

19.º Lei Sin Tong ...........................................................59,18 

20.º Ng Fu Weng ............................................................59,12 

21.º Ng Ka Man .............................................................58,33 

22.º Wong Chong I ........................................................57,47 

23.º Lei Kam Hong .......................................................57,43 

24.º Kou Soi Hong .........................................................57,25 

25.º Lao Sok Ieng ..........................................................57,07 

26.º Hoi Long .................................................................57,03 

27.º Ao Man Wa ............................................................56,95 

28.º Wong Hou Lim ......................................................56,80 

29.º Lao Man Teng ........................................................56,53 

30.º Ku Mei Ian .............................................................56,42 

31.º Lio Hoi Man ...........................................................56,15 

32.º Lok Cheng Hou .....................................................56,08 

33.º Chiu Ho Kin ...........................................................56,07 

34.º Chu Lai Hong ........................................................56,05 

35.º Cheang Fong I ........................................................55,90 

36.º Vong Weng Man ....................................................55,82 

37.º Wu In Lan ..............................................................55,80 

38.º Leong Hang Fong ..................................................55,77 

39.º Ng Im Sut ................................................................55,68 

40.º Cheung Chi Him ...................................................55,52 

41.º Kuok In Leng .........................................................55,40 

42.º Wong Pou In (5183XXXX) ..................................55,20 

43.º Wu Hin Seng ..........................................................54,73 *

44.º Hao Wai Iong .........................................................54,73 *

45.º Ho Chan Tong ........................................................54,73 *

46.º Kam Ion Fo ............................................................54,62 
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名次 姓名 總成績

47.º 陳詠琛 ................................................................... 54.50

48.º 郭錦文 ................................................................... 54.37

49.º 梁翠苑 ................................................................... 54.33

50.º 李旭陸 ................................................................... 53.72

51.º 何綺璇 ................................................................... 53.65

52.º 龐寶兒 ................................................................... 53.18

53.º 劉泳欣 ................................................................... 53.12

54.º 曾康敏 ................................................................... 53.03

55.º 葉欣兒 ................................................................... 52.75*

56.º 廖桂芝 ................................................................... 52.75*

57.º 周雅媚 ................................................................... 52.65

58.º 王純盈 ................................................................... 52.55

59.º 林池勝 ................................................................... 52.53

60.º 岑麗娟 ................................................................... 51.70

61.º 伍潤達 ................................................................... 51.05

62.º 關淑詩 ................................................................... 50.35

*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。

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：241名。

——因缺席專業面試被淘汰之投考人：7名。

b）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰之投考人：98名。

——因最後成績得分低於50分被淘汰之投考人：2名。

c）違反《准考人須知》第6款a）項之規定而被淘汰的投考

人：6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六月二十七日批示認可）

二零一六年六月十三日於體育局

典試委員會：

代主席：林國洪

Lugar Nome Pontuação
 final

47.º Chan Weng Sam ....................................................54,50 

48.º Kuok Kam Man .....................................................54,37 

49.º Leong Choi Un ......................................................54,33 

50.º Lei Iok Lok ............................................................53,72 

51.º Ho I Sun ..................................................................53,65 

52.º Pong Pou I ..............................................................53,18 

53.º Lao Weng Ian .........................................................53,12 

54.º Tsun Hong Man .....................................................53,03 

55.º Ip Ian I ....................................................................52,75 *

56.º Liu Kwai Chi ..........................................................52,75 *

57.º Zhou Yamei ............................................................52,65 

58.º Wong Son Ieng .......................................................52,55 

59.º Lam Chi Seng ........................................................52,53 

60.º Sam Lai Kun ..........................................................51,70 

61.º Ng Ion Tat ...............................................................51,05 

62.º Kuan Sok Si ............................................................50,35 

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

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: 
241 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 7 
candidatos.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos: 98 candidatos;

— Excluídos por terem obtido classificação final inferior a 50 
valores: 2 candidatos.

c) Excluídos por terem violado o disposto na alínea a) do n.º 6 
das «Observações para os candidatos admitidos»: 6 candidatos.

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 27 de Junho de 2016).

Instituto do Desporto, aos 13 de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente, substituto: Lam Kuok Hong.
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候補委員：李仲偉

  黃慧芝

（是項刊登費用為 $5,435.00）

公 告

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將填

補體育局下列行政任用合同人員空缺，以審查文件及有限制方

式進行普通晉級開考的准考人臨時名單張貼在澳門羅理基博士

大馬路818號體育局組織及行政財政管理廳，並於本局網頁內

公佈。有關開考的公告已刊登於二零一六年六月一日第二十二期

《澳門特別行政區公報》第二組內：

第一職階顧問高級技術員一缺；

第一職階一等技術員兩缺。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單被

視為確定名單。

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款的規定，現將填

補體育局人員編制第一職階專科護士兩缺，以有限制及透過審

查文件及專業面試方式進行普通晉級開考的准考人臨時名單張

貼在澳門羅理基博士大馬路818號體育局組織及行政財政管理

廳，並於本局網頁內公佈。有關開考的公告已刊登於二零一六年

六月一日第二十二期《澳門特別行政區公報》第二組內。

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。

二零一六年七月一日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,566.00）

公開招標

招攬「第六十三屆澳門格蘭披治大賽車——澳門GT盃——

國際汽聯GT世界盃冠名贊助」

根據行政程序法典第一百六十五條第二款、第一百七十條第

一款及第一百七十六條，以及七月六日第63/85/M號法令第十三

Vogais suplentes: Lei Chong Wai; e

Welch Wong.

(Custo desta publicação $ 5 435,00)

Anúncios

Faz-se público que se encontram afixadas, nos termos do n.º 3 
do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, no 
Departamento de Organização e Gestão Administrativa e Fi-
nanceira do Instituto do Desporto (ID), sito na Avenida do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e publicadas no sítio da 
internet deste Instituto, as listas provisórias dos candidatos aos 
concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados aos 
trabalhadores providos em regime de contrato administrativo 
de provimento do ID, para o preenchimento dos seguintes lu-
gares do Instituto, cujo anúncio do aviso de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 2016:

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

Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão.

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

Faz-se público que se encontra afixada, nos termos do n.º 3 
do artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, 
no Departamento de Organização e Gestão Administrativa e 
Financeira do Instituto do Desporto (ID), sito na Avenida do 
Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e publicada no sítio 
da internet deste Instituto, a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental e entrevista profis-
sional, condicionadas aos trabalhadores do quadro do pessoal 
do ID, para o preenchimento de dois lugares de enfermeiro-
-especialista, 1.º escalão, cujo anúncio do aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 2016.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 18.º do supracitado regulamento admi-
nistrativo.

Instituto do Desporto, 1 de Julho de 2016.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

 

Concurso Público

«Angariação de Patrocínio para a Taça GT Macau — Taça GT 

Mundial da FIA do 63.º Grande Prémio de Macau»

Nos termos previstos nos artigos 165.º, n.º 2, 170.º, n.º 1, 

e 176.º do Código do Procedimento Administrativo, no artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, e em confor-
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條的規定，並根據社會文化司司長於二零一六年六月二十七日的

批示，體育局現為第六十三屆澳門格蘭披治大賽車——澳門GT

盃——國際汽聯GT世界盃冠名贊助，代表判給人進行公開招攬

程序。

有意之投標者可於本招攬公告刊登日起，於辦公時間上午九

時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳門羅

理基博士大馬路818號體育局總部接待處索取招攬案卷複印本

一份。投標者亦可於本局網頁（www.sport.gov.mo）下載區內免

費下載。

在遞交投標書期限屆滿前，有意投標者應自行前往體育局

總部，以了解有否附加說明之文件。

講解會將訂於二零一六年七月八日（星期五）上午十時在澳

門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓會議室進行。倘上述

講解會時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則

講解會順延至緊接之首個工作日的相同時間。

遞交投標書的截止時間為二零一六年七月二十七日（星期

三）中午十二時正，逾時的投標書不被接納。倘上述截標日期及

時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則遞交投

標書的截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

投標者須於該截止時間前將投標書交往位於上指地址的體

育局總部。

開標將訂於二零一六年七月二十八日（星期四）上午九時

三十分在澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部會議室進行。

倘上述開標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局停

止辦公，又或上述截止遞交投標書的日期及時間因颱風或不可

抗力之原因順延，則開標的日期及時間順延至緊接之首個工作日

的相同時間。

投標書自開標日起計九十日內有效。

「第4號工程——為第六十三屆澳門格蘭披治大賽車製造及安裝

防撞車呔及Tecpro、圍欄、站台及賽道的一般維修」

1. 招標實體：體育局。

2. 招標方式：公開招標。

midade com o despacho do Ex.mo Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 27 de Junho de 2016, o Instituto do 
Desporto vem proceder, em representação do adjudicante, à 
abertura do concurso público de angariação de patrocínio para 
a Taça GT Macau — Taça GT Mundial da FIA do 63.º Grande 
Prémio de Macau.

A partir da data da publicação do presente anúncio, os inte-
ressados podem dirigir-se ao balcão de atendimento da sede do 
Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodri-
gues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das 9,00 às 
13,00 e das 14,30 às 17,30 horas, para consulta do processo do 
concurso ou para obtenção da cópia do processo. Pode ainda 
ser feita a transferência gratuita de ficheiros pela internet na 
área de download da página electrónica: www.sport.gov.mo.

Os interessados devem comparecer na sede do Instituto do 
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas 
para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimentos 
adicionais.

A sessão de esclarecimento terá lugar no dia 8 de Julho de 
2016, sexta-feira, pelas 10,00 horas, na sala de reuniões do Edi-
fício do Grande Prémio, sito na Avenida da Amizade n.º 207, 
em Macau. Em caso de encerramento do Instituto do Desporto 
por motivos de tufão ou por motivos de força maior, a sessão 
de esclarecimento será adiada para a mesma hora do primeiro 
dia útil seguinte.

O prazo para a apresentação das propostas termina às 12,00 
horas do dia 27 de Julho de 2016, quarta-feira, não sendo ad-
mitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerramento do 
Instituto do Desporto por motivos de tufão ou por motivos de 
força maior, a data e a hora limites para a apresentação das 
propostas acima mencionadas serão adiadas para a mesma 
hora do primeiro dia útil seguinte.

Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro do 
prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, no ende-
reço acima referido.

O acto público de abertura das propostas terá lugar no dia 28 
de Julho de 2016, quinta-feira, pelas 9,30 horas, no Auditório 
da sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Ro-
drigo Rodrigues, n.º 818, em Macau. Em caso de encerramento 
do Instituto do Desporto por motivos de tufão ou por motivos 
de força maior, ou em caso de adiamento do prazo para a apre-
sentação das propostas por motivos de tufão ou por motivos 
de força maior, a data e a hora para o acto público de abertura 
das propostas acima mencionados serão adiadas para a mesma 
hora do primeiro dia útil seguinte.

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

«Empreitada da Obra n.º 4 — Manufactura e instalação de 

barreiras de pneus e tecpro, de vedações e plataformas e a 

conservação geral do Circuito para o 63.º Grande Prémio de 

Macau»

1. Entidade que preside ao concurso: Instituto do Desporto.

2. Modalidade do concurso: concurso público.
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3. 施工地點：東望洋賽道。

4.  承攬工程目的：製造及安裝防撞車呔（包括覆蓋的膠

皮）、安裝防撞的Tecpro、墊褥及防撞路緣膠帶（kerbs）於東望

洋賽道（包括製造及安裝所項目所需的配件）；製造及安裝攝影

記者及旗手站台的平台；安裝及其後拆卸維修站、保護牆上的保

護網及於行人及行車天橋的木或網圍欄，以及於賽事期間執行

賽道的緊急維修工作。

5. 最長施工期：遵照承攬規則內所列明的期限。

6. 投標書的有效期：由公開開標日起計九十日內有效。

7. 承攬類型：以總額承攬（而招標案卷總目錄附件IV——工

程量清單及單價表內所指的“如有需要”項目將以系列價金方式

實量實度支付）。

8. 臨時擔保：$120,000.00（澳門幣壹拾貳萬元正），以現金

或支票存款（以“體育基金”為抬頭人）、法定銀行擔保或保險

擔保（以“體育基金”為抬頭人）方式繳交。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供確定擔保

之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊的實體，以

及在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎

其註冊申請的批准。

12. 講解會：將訂於二零一六年七月十三日（星期三），上午

十時正在澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓會議室

進行。倘上述講解會時間因颱風或不可抗力之原因導致體育局

停止辦公，則講解會順延至緊接之首個工作日的相同時間。

13. 遞交投標書的地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

截止日期及時間：二零一六年七月二十七日（星期三），中午

十二時正。

倘上述截標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育

3. Local de execução da obra: Circuito da Guia.

4. Objecto da empreitada: manufactura e instalação de 
barreiras de pneus de protecção com cobertura de mantas 
de borracha, instalação das barreiras Tecpro, de colchões de 
protecção e de lancis plásticos biselados (kerbs) no Circuito da 
Guia, incluindo toda a produção e instalação dos respectivos 
acessórios necessários, construção e montagem de plataformas 
nos postos dos fotógrafos e dos comissários de pista, montagem 
e posterior desmontagem da rede de protecção no pitwall e de 
vedações em contraplacado ou em rede para peões e viadutos 
para carros, bem como a realização de trabalhos de reparação 
urgente no circuito durante as corridas.

5. Prazo máximo de execução: seguir as datas limites cons-
tantes do caderno de encargos.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público 
do concurso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global (os 
itens «Se necessários» mencionados no Anexo IV — Lista de 
quantidades e do preço unitário do índice geral do processo de 
concurso são retribuídos por série de preços através da medi-
ção das quantidades executadas).

8. Caução provisória: $ 120 000,00 (cento e vinte mil) pata-
cas, a prestar mediante depósito em numerário ou em cheque 
(emitido a favor do Fundo do Desporto), garantia bancária ou 
seguro caução (emitida a favor do Fundo do Desporto) aprova-
do nos termos legais. 

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso tenham requerido a sua ins-
crição. Neste último caso a admissão é condicionada ao deferi-
mento do pedido de inscrição.

12. Sessão de esclarecimento: a sessão de esclarecimento 
terá lugar no dia 13 de Julho de 2016, quarta-feira, pelas 10,00 
horas, na sala de reuniões do Edifício do Grande Prémio de 
Macau, sito na Avenida da Amizade n.º 207, em Macau. Em 
caso de encerramento do Instituto do Desporto por motivos de 
tufão ou por motivos de força maior, a sessão de esclarecimen-
to será adiada para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

13. Local, dia e hora limite para a apresentação das propos-
tas:

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.º 818, em Macau.

Dia e hora limite: dia 27 de Julho de 2016, quarta-feira, até 
às 12,00 horas.

Em caso de encerramento do Instituto do Desporto por mo-
tivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora 
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局停止辦公，則遞交投標書之截止日期及時間順延至緊接之首

個工作日的相同時間。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

日期及時間：二零一六年七月二十八日（星期四），上午九時

三十分。

倘截標日期根據第13點被順延，又或上述開標日期及時間因

颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則開標日期及時

間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條的規定，及對所

提交之投標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其合法

代表應出席開標。

15. 查閱案卷及取得案卷副本的地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

時間：辦公時間內（由上午九時正至下午一時正及下午二時

三十分至下午五時三十分）。

可於體育局財政財產處購買公開招標案卷副本，每份價格

為$1,000.00（澳門幣壹仟元正）。

16. 評標標準及其所佔比重：

——工程總價格：80%；

——工期：5%；

——工作計劃：10%；

——同類型之施工經驗：5%。

17. 附加的說明文件：

在遞交投標書期限屆滿前，競投者應前往澳門羅理基博士

大馬路818號體育局，以了解有否附加說明之文件。

「第6號工程——為第六十三屆澳門格蘭披治大賽車維修澳門格

蘭披治賽車大樓、安裝天台設施及臨時車房」

1. 招標實體：體育局。

2. 招標方式：公開招標。

limites estabelecidas para a apresentação das propostas serão 
adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

14. Local, dia e hora do acto público de abertura das propos-
tas:

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.º 818, em Macau.

Dia e hora: dia 28 de Julho de 2016, quinta-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de adiamento da data limite para a apresentação 
das propostas de acordo com o mencionado no ponto 13 ou em 
caso de encerramento do Instituto do Desporto por motivos de 
tufão ou por motivos de força maior, a data e hora estabeleci-
das para o acto público de abertura das propostas serão adia-
das para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

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

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

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.º 818, em Macau.

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30  horas).

Na Divisão Financeira e Patrimonial do Instituto do Despor-
to, poderão obter cópia do processo do concurso mediante o 
pagamento de $ 1 000,00 (mil patacas).

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

— Preço total da obra: 80%;

— Prazo de execução da obra: 5%; 

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência em obras semelhantes: 5%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes devem comparecer no Instituto do Despor-
to, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818, em Macau, 
até à data limite para a apresentação das propostas, para toma-
rem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

«Empreitada da Obra n.º 6 — Conservação do Edifício do 

Grande Prémio de Macau, instalação de equipamentos no 

terraço e nas garagens provisórias para o 63.º Grande Prémio 

de Macau»

1. Entidade que preside ao concurso: Instituto do Desporto.

2. Modalidade do concurso: concurso público.
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3. 施工地點：澳門格蘭披治大賽車大樓、臨時停車場及東望

洋賽道。

4. 承攬工程目的：興建金屬結構之臨時車房、儲存室及辦公

室；安裝澳門格蘭披治賽車大樓範圍內的設施及天台的帳篷；檢

查及維修舊控制塔和周邊設施，以及檢查及維修澳門格蘭披治

賽車大樓的電力裝置。

5. 最長施工期：遵照承攬規則內所列明的期限。

6. 投標書的有效期：由公開開標日起計九十日內有效。

7. 承攬類型：以總額承攬（而招標案卷總目錄附件IV——工

程量清單及單價表內所指的“如有需要”項目將以系列價金方式

實量實度支付）。

8. 臨時擔保：$96,000.00（澳門幣玖萬陸仟元正），以現金

或支票存款（以“體育基金”為抬頭人）、法定銀行擔保或保險

擔保（以“體育基金”為抬頭人）方式繳交。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供確定擔保

之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊的實體，以

及在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎

其註冊申請的批准。

12. 講解會：將訂於二零一六年七月十三日（星期三），上午

十一時三十分在澳門友誼大馬路207號澳門格蘭披治賽車大樓

會議室進行。倘上述講解會時間因颱風或不可抗力之原因導致

體育局停止辦公，則講解會順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 遞交投標書的地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

截止日期及時間：二零一六年七月二十六日（星期二），中午

十二時正。

倘上述截標日期及時間因颱風或不可抗力之原因導致體育

局停止辦公，則遞交投標書之截止日期及時間順延至緊接之首

個工作日的相同時間。

3. Local de execução da obra: Edifício do Grande Prémio de 
Macau, garagens provisórias e Circuito da Guia.

4. Objecto da empreitada: construção de garagens provisó-
rias, depósitos e escritórios em estrutura metálica; instalação 
de equipamentos no Edifício do Grande Prémio de Macau e 
de marquises no terraço; inspecção e manutenção da antiga 
Torre de controlo e facilidades nas proximidades, e inspecção 
e manutenção das instalações eléctricas do Edifício do Grande 
Prémio de Macau.

5. Prazo máximo de execução: seguir as datas limites cons-
tantes do caderno de encargos.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público 
do concurso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global (os 
itens «Se necessários» mencionados no Anexo IV — Lista de 
quantidades e do preço unitário do índice geral do processo do 
concurso são retribuídos por série de preços através da medi-
ção das quantidades executadas).

8. Caução provisória: $ 96 000,00 (noventa e seis mil) pata-
cas, a prestar mediante depósito em numerário ou em cheque 
(emitido a favor do Fundo do Desporto), garantia bancária ou 
seguro-caução (emitida a favor do Fundo do Desporto) aprova-
do nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso tenham requerido a sua ins-
crição. Neste último caso a admissão é condicionada ao deferi-
mento do pedido de inscrição.

12. Sessão de esclarecimento: a sessão de esclarecimento 
terá lugar no dia 13 de Julho de 2016, quarta-feira, pelas 11,30 
horas, na sala de reuniões do Edifício do Grande Prémio de 
Macau, sito na Avenida da Amizade n.º 207, em Macau. Em 
caso de encerramento do Instituto do Desporto por motivos de 
tufão ou por motivos de força maior, a sessão de esclarecimen-
to será adiada para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

13. Local, dia e hora limite para a apresentação das propos-
tas:

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.º 818, em Macau.

Dia e hora limite: dia 26 de Julho de 2016, terça-feira, até às 
12,00 horas.

Em caso de encerramento do Instituto do Desporto por mo-
tivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora 
limites estabelecidas para a apresentação das propostas serão 
adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
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14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

日期及時間：二零一六年七月二十七日（星期三），上午九時

三十分。

倘截標日期根據第13點被順延，又或上述開標日期及時間因

颱風或不可抗力之原因導致體育局停止辦公，則開標日期及時

間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條的規定，及對所

提交之投標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其合法

代表應出席開標。

15. 查閱案卷及取得案卷副本的地點、日期及時間：

地點：澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

時間：辦公時間內（由上午九時正至下午一時正及下午二時

三十分至下午五時三十分）。

可於體育局財政財產處購買公開招標案卷副本，每份價格

為$1,000.00（澳門幣壹仟元正）。

16. 評標標準及其所佔比重：

——工程總價格：80%

——工期：5%

——工作計劃：10%

——同類型之施工經驗：5%

17. 附加的說明文件：

在遞交投標書期限屆滿前，競投者應前往澳門羅理基博士

大馬路818號體育局，以了解有否附加說明之文件。

二零一六年七月一日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $10,700.00）

澳 門 大 學

通 告

澳門大學財務管理委員會行使《澳門大學章程》第三十九條

第九項及第十三項賦予的權限，作出本決議，通過《澳門大學停

車場之管理規條》及其收費表。

14. Local, dia e hora do acto público de abertura das propos-
tas:

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.º 818, em Macau.

Dia e hora: dia 27 de Julho de 2016, quarta-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de adiamento da data limite para a apresentação 
das propostas de acordo com o mencionado no ponto 13 ou em 
caso de encerramento do Instituto do Desporto por motivos de 
tufão ou por motivos de força maior, a data e hora estabeleci-
das para o acto público de abertura das propostas serão adia-
das para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

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

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

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.º 818, em Macau.

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30  horas).

Na Divisão Financeira e Patrimonial do Instituto do Despor-
to, poderão obter cópia do processo do concurso mediante o 
pagamento de $ 1 000,00 (mil patacas).

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

— Preço total da obra: 80%;

— Prazo de execução da obra: 5%; 

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência em obras semelhantes: 5%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes devem comparecer no Instituto do Desporto, 
sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818, em Macau, 
até à data limite para a apresentação das propostas, para toma-
rem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto do Desporto, 1 de Julho de 2016.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 10 700,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

No uso das competências conferidas pelas alíneas 9) e 13) do 
artigo 39.º dos Estatutos da Universidade de Macau, a Comissão 
de Gestão Financeira da Universidade de Macau deliberou 
aprovar a «Norma relativa à gestão dos Auto-Silos da Universi-
dade de Macau» e o tarifário.
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澳門大學停車場之管理規條

第一條

標的及範圍

一、本規條訂定位於澳門大學校區內的地下停車場（下稱

“澳門大學停車場”）的使用及管理應遵守的規定。

二、澳門大學停車場主要供澳門大學的教職員、學生、校內

住客、賓客及訪客使用。

第二條

定義

為適用本規條的規定，下列用詞的定義為：

（一）“停車場”是指供車輛停泊的樓宇或樓宇的部分；

（二）“泊車位”是指專供車輛停泊的地方；

（三）“泊車處”是指有多個泊車位的劃定範圍；

（四）“大學範圍”是指所有由澳門大學負責管理及使用的

物業及區域；

（五）“泊車”是指車輛不移動，但並非停車。

第三條

性質及類別

一、澳門大學停車場是為澳門大學的教職員、學生及校內住

客、賓客及訪客提供泊車服務的泊車處，由澳門大學負責管理。

二、澳門大學停車場是由六個獨立的地底建築物構成的停

車場，其類別及入口及出口分別為：

（一）訪客停車場P1：設於凱旋大馬路；

（二）職員停車場P2：設於凱旋大馬路；

（三）訪客停車場P3：設於明德大馬路及凱旋大馬路；

（四）職員停車場P4：設於學院三徑及學院四徑；

（五）訪客停車場P5：設於士林街及大學大馬路；

Norma relativa à Gestão dos Auto-Silos da Universidade de 
Macau 

Artigo 1.º

Objecto e Âmbito

1. A presente norma regula a utilização e a gestão dos Auto-
-Silos subterrâneos no campus da Universidade de Macau (do-
ravante «Auto-Silos da Universidade de Macau»).

2. Os Auto-Silos da Universidade de Macau são utilizados, 
principalmente, pelos docentes, funcionários e estudantes da 
Universidade de Macau, pelos residentes no campus da Uni-
versidade de Macau e pelos convidados e visitantes.

Artigo 2.º

Definições

1. Para efeitos de aplicação da presente norma, considera-se:

1) «Auto-silo», edifício ou fracção de edifício, que tem como 
finalidade o estacionamento de veículos;

2) «Lugar de estacionamento», local exclusivamente destina-
do ao estacionamento de veículos;

3) «Parque de estacionamento», área delimitada que com-
preende vários lugares de estacionamento;

4) «Área da Universidade», todos os prédios e zonas sob a 
gestão da Universidade de Macau e destinados à utilização da 
mesma instituição;

5) «Estacionamento», imobilização de um veículo que não 
constitua paragem.

Artigo 3.º

Natureza e Tipos

1. Os Auto-Silos da Universidade de Macau são parques de 
estacionamento sob a gestão da Universidade de Macau, que 
prestam serviços de estacionamento aos docentes, funcionários 
e estudantes da Universidade de Macau, aos residentes no cam-
pus da Universidade de Macau e aos convidados e visitantes.

2. Os Auto-Silos da Universidade de Macau são constituídos 
por seis construções subterrâneas independentes, com as cate-
gorias abaixo indicadas e cujas entradas e saídas efectuam-se 
pelos seguintes locais:

1) Auto-Silo para Visitantes P1: pela Avenida da Vitória;

2) Auto-Silo para Trabalhadores P2: pela Avenida da Vitó-
ria;

3) Auto-Silo para Visitantes P3: pela Avenida das Virtudes e 
pela Avenida da Vitória;

4) Auto-Silo para Trabalhadores P4: pela Travessa Três da 
Faculdade e pela Travessa Quatro da Faculdade;

5) Auto-Silo para Visitantes P5: pela Rua dos Saberes e pela 
Avenida da Universidade;
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（六）訪客停車場P6：設於聚賢街；

（七）住客停車場P7：設於繁菊大道及至善大馬路。

三、因應澳門大學的運作、活動或對停車場的管理需要，澳

門大學可預留車位及更改車位分配，而無須事先作出通知。

四、澳門大學停車場設有專用裝卸貨區，其入口處有適當標

示；經澳門大學許可的車輛方可進入。

第四條

不獲許可的泊車

一、除獲澳門大學特別許可外，禁止具下列特徵之車輛使用

澳門大學停車場：

（一）包括駕駛員座位在內，超過九座位者；

（二）總重量超過3.5公噸者；

（三）高度超過2.1公尺者；

（四）載有可對停車場、任何使用者或對該停車場內停泊車

輛的安全構成危險，尤其是運載有毒、不衛生或易燃物品的車

輛；

（五）產生之廢氣超過法定限度的車輛。

二、非經澳門大學特別許可，禁止重型及輕型摩托車使用輕

型汽車停泊區，以及禁止輕型汽車使用重型及輕型摩托車停泊

區。

三、禁止將車輛停泊於不獲許可的地點。

四、違反上款的規定者，可被拒絕使用校內泊車設施。

五、停泊於不獲許可地點的車輛尚可被移走。

第五條

澳門大學停車場使用者應遵守的規定

一、使用者應遵守下列一般的使用規定：

（一）禁止吸煙或點火；

（二）停泊車輛後，車輛的駕駛員及乘客應儘快離開泊車

處；

6) Auto-Silo para Visitantes P6: pela Rua dos Sábios;

7) Auto-Silo para Residentes P7: pela Avenida dos Malme-
queres e pela Avenida da Perfeição.

3. A Universidade de Macau pode, tendo em conta as neces-
sidades do seu funcionamento, das actividades a organizar e da 
gestão dos Auto-Silos, reservar lugares de estacionamento ou 
alterar a atribuição dos mesmos, sem aviso prévio. 

4. Os Auto-Silos da Universidade de Macau dispõem de uma 
área reservada a carga e descarga de mercadorias, devidamen-
te identificada à entrada, cujo acesso é reservado a veículos 
devidamente autorizados pela Universidade de Macau.

Artigo 4.º

Estacionamento não Autorizado

1. Salvo autorização especial da Universidade de Macau, é 
proibida a utilização dos Auto-Silos da Universidade de Macau 
por veículos com as seguintes características:

1) Veículos com capacidade superior a 9 passageiros senta-
dos, incluindo o condutor;

2) Veículos com peso bruto superior a 3,5 toneladas;

3) Veículos com altura superior a 2,1 metros;

4) Veículos que, pelo tipo de carga que transportem, possam 
pôr em risco a segurança dos Auto-Silos, de veículos neles es-
tacionado ou de qualquer utilizador, nomeadamente por trans-
portarem produtos tóxicos, insalubres ou inflamáveis;

5) Veículos com emissão de gases em nível superior ao limite 
legalmente fixado.

2. Salvo autorização especial da Universidade de Macau, é 
proibida a utilização da zona de estacionamento de automóveis 
ligeiros pelos motociclos e ciclomotores, ou vice-versa.

3. É proibido o estacionamento de veículos em lugares não 
autorizados.

4. Pode ser recusada ao infractor do disposto no número an-
terior a utilização das instalações de estacionamento no cam-
pus.

5. Os veículos estacionados em lugares não autorizados po-
dem ainda ser removidos.

Artigo 5.º

Disposições a Observar pelos Utilizadores dos Auto-Silos da 
Universidade de Macau

1. Os utilizadores devem observar as seguintes disposições 
gerais:

1) É proibido fumar ou foguear;

2) O condutor e os ocupantes do veículo devem sair, de ime-
diato, do parque, após o estacionamento do veículo;
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（三）如泊車處的當值人員或治安警察局的人員作出指示，

禁止在泊車處逗留，尤其在設於停車場的泊車處逗留；

（四）禁止無充分理由響號；

（五）禁止進行車輛清潔、修理或整理等工序，但為移走故

障車輛的工序除外；

（六）法律或規條規定的其他禁止事項。

二、在設於停車場的泊車處，使用人尚應遵守下列規定：

（一）遵守一般的使用規定；

（二）遵守設置於停車場內外的標誌，尤其關於速度限制、

進入限制及行駛方向的標誌；

（三）車輛僅可停泊於為泊車目的而劃定的範圍，並停泊於

標示車輛停泊位置的線內；

（四）車輛不得停泊於“留用車位”，但獲准許者除外；

（五）停泊車輛後，應立即關掉發動機；

（六）服從停車場當值人員依法或按規條作出的一切指示；

（七）繳付有關費用後，應在停車場專用規條所定時間內將

車輛駛離泊車處。

三、為適用上款（四）項的規定，以“留用”字樣標示的車位

或以車輛或特許車輛的車牌編號作識別的車位，均視為留用車

位。

第六條

停車場及使用者的類別

一、澳門大學各個停車場及使用者類別如下：

（一）訪客停車場P1：供澳門大學之教職員、學生、持有有效

校園卡人士及訪客使用；

（二）職員停車場P2：供澳門大學之教職員及獲准許者使

用；

（三）訪客停車場P3：供澳門大學之教職員、學生、持有有

效校園卡人士及訪客使用；

（四）職員停車場P4：供澳門大學之教職員及獲准許者使

用；

（五）訪客停車場P5：供澳門大學之教職員、學生、持有有

效校園卡人士及訪客使用；

3) É proibida a permanência de pessoas no interior dos par-
ques, em particular dos edificados em auto-silo, desde que tal 
indicação tenha sido dada pelo pessoal em serviço no parque 
ou pelo agente do Corpo de Polícia de Segurança Pública;

4) É proibido buzinar sem fortes razões justificativas;

5) É proibida a realização de operações de limpeza, de repa-
ração ou de arranjo de veículos, com excepção das estritamen-
te necessárias à remoção do veículo em caso de avaria;

6) Outras proibições nos termos legais.

2. Nos Auto-Silos, os utilizadores devem, ainda:

1) Cumprir as disposições gerais de utilização;

2) Obedecer à sinalização existente dentro e fora dos Auto-
-Silos, nomeadamente à sinalização respeitante a limitações de 
velocidade, a restrições de entrada e a sentidos de circulação;

3) Estacionar o veículo somente nos locais expressamente in-
dicados para o efeito e assegurar que o veículo fique dentro das 
linhas indicadas para o espaço de estacionamento;

4) Não estacionar o veículo em lugar indicado como «reser-
vado», com excepção dos veículos autorizados;

5) Desligar o motor do veículo logo que estacionado;

6) Obedecer a todas as indicações dadas pelo pessoal em 
serviço nos Auto-Silos, nos termos legais;

7) Retirar o veículo do parque após o pagamento da respec-
tiva tarifa, no prazo fixado na norma dos Auto-Silos.

3. Para efeitos da alínea 4) do número anterior, considera-se 
«reservado» o lugar como tal assinalado ou aquele que esteja 
identificado com o número da matrícula do veículo ou do veí-
culo autorizado.

Artigo 6.º

Categorias de Auto-Silos e de Utilizadores

1. As categorias dos Auto-Silos da Universidade de Macau e 
os respectivos utilizadores são:

1) Auto-Silo para Visitantes P1: para a utilização dos docen-
tes, funcionários, estudantes da Universidade de Macau, titula-
res do cartão do campus válido e dos visitantes; 

2) Auto-Silo para Trabalhadores P2: para a utilização dos 
docentes e funcionários da Universidade de Macau e das pes-
soas autorizadas; 

3) Auto-Silo para Visitantes P3: para a utilização dos docen-
tes, funcionários, estudantes da Universidade de Macau, titula-
res do cartão do campus válido e dos visitantes; 

4) Auto-Silo para Trabalhadores P4: para a utilização dos 
docentes e funcionários da Universidade de Macau e das pes-
soas autorizadas; 

5) Auto-Silo para Visitantes P5: para a utilização dos docen-
tes, funcionários, estudantes da Universidade de Macau, titula-
res do cartão do campus válido e dos visitantes;
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（六）訪客停車場P6：供澳門大學之教職員、學生、持有有

效校園卡人士及訪客使用；

（七）住客停車場P7：供澳門大學之校內住客及獲准許者使

用。

二、因應運作需要，澳門大學可變更上款所指各停車場之使

用類別。

第七條

停車場泊車證的類別

一、因應澳門大學停車場使用者的泊車需求，其可申請或使

用之泊車證類別如下：

（一）澳門大學教職員：普通票及月票；

（二）澳門大學學生：普通票及月票；

（三）澳門大學校內住客：月票；

（四）持有有效校園卡人士：普通票及月票；

（五）訪客：普通票。

第八條

月票

一、除P1停車場外，使用月票者，可在有關月份內使用澳門

大學停車場，不受進入停車場時間及次數限制。

二、車位之使用按照“先到先得”原則處理，月票持有人亦

然。澳門大學並不保證有足夠泊車位供所有月票持有人使用。

三、月票不得轉讓；轉讓月票者，校方有權即時收回月票，一

年內不能再申請。

四、除教職員及獲准許者外，申請使用月票者需按附件一收

費金額繳付按金。

五、上款之按金可於取消月票時向澳門大學申請退回，如因

遺失或其他原因不能退回月票，按金將不予退回。

6) Auto-Silo para Visitantes P6: para a utilização dos docen-
tes, funcionários, estudantes da Universidade de Macau, titula-
res do cartão do campus válido e dos visitantes;

7) Auto-Silo para Residentes P7: para a utilização dos re-
sidentes no campus da Universidade de Macau e das pessoas 
autorizadas.

2. Atendendo às necessidades do seu funcionamento, a Uni-
versidade de Macau pode alterar a categoria de utilizadores 
aos quais os Auto-Silos referidos no número anterior se desti-
nam.

Artigo 7.º

Tipos de Cartões de Estacionamento

1. Os utilizadores dos Auto-Silos da Universidade de Macau 
podem requerer e utilizar os seguintes tipos de cartões de esta-
cionamento, consoante as respectivas necessidades:

1) Docentes e funcionários da Universidade de Macau: bi-
lhete simples e passe mensal;

2) Estudantes da Universidade de Macau: bilhete simples e 
passe mensal;

3) Residentes no campus da Universidade de Macau: passe 
mensal;

4) Titulares do cartão do campus válido: bilhete simples e 
passe mensal;

5) Visitantes: bilhete simples.

Artigo 8.º

Passe Mensal

1. O passe mensal permite a utilização dos Auto-Silos da 
Universidade de Macau, com excepção do Auto-Silo P1, sem 
limite de hora e de frequência de entrada nos mesmos, para o 
mês em que é válido.

2. A utilização dos lugares de estacionamento está sujeita à 
ordem de chegada, princípio que se aplica também aos titula-
res do passe mensal, não podendo a Universidade de Macau 
garantir que haja lugares de estacionamento suficientes para 
todos os titulares do passe mensal. 

3. O passe mensal é intransmissível e ao infractor desta 
disposição a Universidade de Macau tem o direito de exigir 
devolução imediata do respectivo passe e de rejeitar qualquer 
requerimento adicional do passe mensal no prazo de um ano.

4. O requerente do passe mensal, com excepção dos docen-
tes, funcionários e das pessoas autorizadas, deve efectuar um 
depósito de acordo com o Anexo I.

5. Em caso de cancelamento do passe mensal, o depósito 
referido no número anterior pode ser devolvido, mediante 
requerimento à Universidade de Macau, excepto em caso de 
extravio do passe ou quando não for possível a devolução deste 
por outros motivos.
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六、澳門大學教職員、學生及持有有效校園卡人士每人最多

可申請一張輕型汽車月票或一張重型及輕型摩托車月票；澳門

大學校內住客每人最多可申請兩張月票，包括輕型汽車月票或

重型及輕型摩托車月票，但獲准許無須遵守月票上限者除外。

第九條

停車場月票使用者應遵守的規定

一、有意使用月票的駕駛者，應先向澳門大學辦理首次辦證

申請。

二、月票使用者應在停車場出入口處出示月票讀卡以進場。

三、月票使用者應向澳門大學辦理續期或註銷月票。

四、遺失或致使月票不能使用者，須向澳門大學辦理相關手

續，但須支付相關費用。

第十條

停車場普通票使用者應遵守的規定

一、有意使用澳門大學停車場之駕駛者，應從設於入口處之

自動裝置取得進入停車場的普通票，但持有月票者除外。

二、於澳門大學停車場收費處繳付與泊車時間相應之費用

後，駕駛者應在十五分鐘內將車輛駛離停車場。

三、超過上款所指之時間，駕駛者須按照超出的時間繳付相

應的泊車費用。

四、遺失或致使普通票不能使用者，須繳付相當於停泊車輛

二十四小時之費用。

第十一條

收費

一、使用澳門大學停車場之收費方式如下：

（一）輕型汽車：

（1）日間普通票；

（2）夜間普通票；

（3）P1午夜普通票；

6. Cada docente, funcionário, estudante da Universidade de 
Macau ou titular do cartão do campus válido pode requerer, 
no máximo, um passe mensal para automóveis ligeiros ou para 
motociclos e ciclomotores, e cada residente no campus da Uni-
versidade de Macau pode requerer, no máximo, dois passes 
mensais, para automóveis ligeiros ou para motociclos e ciclo-
motores, com excepção das pessoas que estejam isentas dos 
números máximos de passes mensais acima referidos. 

Artigo 9.º

Disposições a Observar na Utilização do Passe Mensal dos 
Auto-Silos

1. O requerente do passe mensal deve submeter o respectivo 
requerimento à Universidade de Macau.

2. O titular do passe mensal deve apresentá-lo para a respec-
tiva leitura, à entrada dos Auto-Silos.

3. O titular do passe mensal deve cumprir as formalidades 
de renovação ou de cancelamento do respectivo passe, junto da 
Universidade de Macau.

4. Em caso de extravio ou de inutilização do passe mensal, 
o respectivo titular deve cumprir as formalidades necessárias 
junto da Universidade de Macau, mediante pagamento de uma 
taxa.

Artigo 10.º

Disposições a Observar na Utilização do Bilhete Simples dos 
Auto-Silos

1. O condutor, sem passe mensal, que pretenda utilizar os 
Auto-Silos da Universidade de Macau, deve obter um bilhete 
simples no distribuidor automático instalado à entrada dos 
Auto-Silos.

2. Após o pagamento da tarifa devida pela utilização dos 
Auto-Silos da Universidade de Macau, na caixa de pagamento, 
o condutor deve, no período máximo de quinze minutos, reti-
rar o veículo dos Auto-Silos.

3. Ultrapassado o período previsto no número anterior, o 
condutor deve pagar uma tarifa de estacionamento correspon-
dente ao tempo de permanência em excesso.

4. O extravio ou a inutilização do bilhete simples implica o 
pagamento da tarifa correspondente a 24 horas de estaciona-
mento.

Artigo 11.º

Tarifas

1. O pagamento das tarifas devidas pela utilização dos Auto-
-Silos da Universidade de Macau é efectuado nas seguintes 
modalidades:

1) Automóveis ligeiros:

(1) Bilhete simples diurno;

(2) Bilhete simples nocturno;

(3) Bilhete simples da meia-noite do Auto-Silo P1;
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（4）月票。

（二）重型及輕型摩托車：

（1）日間普通票；

（2）夜間普通票；

（3）P1午夜普通票；

（4）月票。

（三）使用裝卸貨區的車輛：

（1）日間普通票；

（2）夜間普通票；

（3）P1午夜普通票。

二、日間普通票泊車時間為上午八時至晚上八時，夜間普通

票泊車時間為晚上八時至翌日上午八時，P1午夜普通票泊車時

間晚上十二時至翌日上午七時。

三、使用澳門大學停車場之收費如下：

（一）輕型汽車：

（1）分日間普通票、夜間普通票及P1午夜普通票，按每小時

或不足一小時收費（見附件一收費金額）；

a）校內人員出示本人之有效校園卡可按教職員及學生普通

票類別付泊車費。

（2）月票：供澳門大學之教職員、學生、校內住客、持有有

效校園卡人士及獲准許者使用，收費按附件一收費金額。

a）月票不可於訪客停車場P1使用，但獲准許使用者除外；

b）校內住客之月票使用住客停車場P7或獲准泊車之停車場

的泊車期間不設上限。

（二）重型及輕型摩托車：

（1）分日間普通票、夜間普通票及P1午夜普通票，按每小時

或不足一小時收費（見附件一收費金額）；

a）校內人員出示本人之有效校園卡可按教職員及學生普通

票類別付泊車費。

(4) Passe mensal.

2) Motociclos e ciclomotores:

(1) Bilhete simples diurno;

(2) Bilhete simples nocturno;

(3) Bilhete simples da meia-noite do Auto-Silo P1;

(4) Passe mensal.

3) Veículos que utilizem a zona de carga e descarga de mer-
cadorias:

(1) Bilhete simples diurno;

(2) Bilhete simples nocturno;

(3) Bilhete simples da meia-noite do Auto-Silo P1.

2. O bilhete simples diurno destina-se ao estacionamento du-
rante o período entre as 8,00 e as 20,00 horas, o bilhete simples 
nocturno destina-se ao estacionamento durante o período en-
tre as 20,00 e as 8,00 horas do dia seguinte e o bilhete simples 
de meia-noite do Auto-Silo P1 destina-se ao estacionamento 
durante o período entre a meia-noite e as 7,00 horas do dia se-
guinte.

3. As tarifas devidas pela utilização dos Auto-Silos da Uni-
versidade de Macau são:

1) Automóveis ligeiros:

(1) No caso do bilhete simples diurno, do bilhete simples 
nocturno e do bilhete simples da meia-noite do Auto-Silo P1, a 
tarifa é paga conforme as horas, ou fracção de hora, de estacio-
namento (vide as tarifas constantes do Anexo I);

a) Os docentes, funcionários e estudantes da Universidade 
de Macau, ao apresentarem o respectivo cartão do campus vá-
lido, pagam a tarifa de estacionamento de acordo com o valor 
estipulado para o bilhete simples da respectiva categoria de 
utilizadores.

(2) O passe mensal é destinado aos docentes, funcionários, 
estudantes, residentes no campus, titulares do cartão do cam-
pus válido e às pessoas autorizadas, estando os respectivos pre-
ços previstos no Anexo I.

a) O passe mensal não pode ser utilizado no Auto-Silo para 
Visitantes P1, com excepção dos utilizadores autorizados;

b) Para os residentes no campus que sejam titulares do pas-
se mensal, a utilização do Auto-Silo para Residentes P7 ou a 
utilização autorizada de outros Auto-Silos da Universidade de 
Macau não fica sujeita a período máximo de estacionamento. 

2) Motociclos e ciclomotores:

(1) No caso do bilhete simples diurno, do bilhete simples 
nocturno e do bilhete simples da meia-noite do Auto-Silo P1, a 
tarifa é paga conforme as horas, ou fracção de hora, de estacio-
namento (vide as tarifas constantes do Anexo I);

a) Os docentes, funcionários e estudantes da Universidade 
de Macau, ao apresentarem o respectivo cartão do campus vá-
lido, pagam a tarifa de estacionamento de acordo com o valor 
estipulado para o bilhete simples da respectiva categoria de 
utilizadores.
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（2）月票：供澳門大學之教職員、學生、校內住客、持有有

效校園卡人士及獲准許者使用，收費按附件一收費金額。

a）月票不可於訪客停車場P1使用，但獲准許使用者除外；

b）校內住客之月票使用住客停車場P7或獲准泊車之停車場

的泊車期間不設上限。

（三）使用裝卸貨區的車輛：

（1）日間普通票，按每小時或不足一小時收費（見附件一收

費金額）；

（2）夜間普通票，按每小時或不足一小時收費（見附件一收

費金額）；

（3）P1午夜普通票，按每小時或不足一小時收費（見附件一

收費金額）。

四、澳門大學有權調整上款所指收費。

第十二條

泊車時間的上限

一、各類泊車證准許泊車的期間上限如下：

（一）普通票泊車的期間上限為連續八日；

（二）校內住客之月票使用住客停車場P7或獲准泊車之停

車場的泊車期間不設上限。

二、上款所指的期限屆滿後，澳門大學可要求治安警察局鎖

車，同時可按本規條附件一收取泊車費用。

第十三條

普通票及月票的保存及換發

一、普通票及月票應妥善保存，以便泊車處的出入口處的裝

置能辨識之；任何使用人如發現普通票或月票不能被有關裝置

辨識，應立即通知澳門大學，以便將之換發。

(2) O passe mensal é destinado aos docentes, funcionários, 
estudantes, residentes no campus, titulares do cartão do cam-
pus válido e às pessoas autorizadas, estando os respectivos pre-
ços previstos no Anexo I.

a) O passe mensal não pode ser utilizado no Auto-Silo para 
Visitantes P1, com excepção dos utilizadores autorizados;

b) Para os residentes no campus que sejam titulares do pas-
se mensal, a utilização do Auto-Silo para Residentes P7 ou a 
utilização autorizada de outros Auto-Silos da Universidade de 
Macau não fica sujeita a período máximo de estacionamento. 

3) Veículos que utilizem a zona de carga e descarga de mer-
cadorias:

(1) No caso do bilhete simples diurno, a tarifa é paga con-
forme as horas, ou fracção de hora, de estacionamento (vide as 
tarifas constantes do Anexo I);

(2) No caso do bilhete simples nocturno, a tarifa é paga con-
forme as horas, ou fracção de hora, de estacionamento (vide as 
tarifas constantes do Anexo I);

(3) No caso do bilhete simples da meia-noite do Auto-Silo 
P1, a tarifa é paga conforme as horas, ou fracção de hora, de 
estacionamento (vide as tarifas constantes do Anexo I).

4. A Universidade de Macau tem o direito de alterar as tari-
fas referidas no número anterior.

Artigo 12.º

Período Máximo de Estacionamento

1. O período máximo de estacionamento permitido nos Au-
to-Silos da Universidade de Macau, para os diversos cartões de 
estacionamento, é o seguinte:

1) Para o bilhete simples, o período máximo de estaciona-
mento é de oito dias consecutivos;

2) Para os residentes no campus que sejam titulares do pas-
se mensal, a utilização do Auto-Silo para Residentes P7 ou a 
utilização autorizada de outros Auto-Silos da Universidade de 
Macau não fica sujeita a período máximo de estacionamento.

2. Findo o período referido no número anterior, a Universi-
dade de Macau pode solicitar ao Corpo de Polícia de Seguran-
ça Pública que proceda ao bloqueamento do veículo e cobrar 
as devidas taxas, conforme previsto no Anexo I da presenta 
norma.

Artigo 13.º

Manutenção e Substituição do Bilhete Simples e do Passe 
Mensal

1. O bilhete simples e o passe mensal devem ser conservados 
em bom estado, de modo a poderem ser lidos pelos dispositivos 
instalados à entrada e saída dos parques de estacionamento, 
devendo qualquer utilizador, quando verificar que o bilhete ou 
o passe não se encontra em condições de ser utilizado naqueles 
dispositivos, comunicar, de imediato, esse facto à Universidade 
de Macau, a fim de que se proceda à sua substituição.
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二、遺失或致使普通票不能使用者，須繳付相當於停泊車輛

二十四小時之費用。

三、遺失或致使月票不能使用者，持票人應立即通知澳門大

學，並辦理補領手續及按附件一收費金額繳交費用。

第十四條

在裝卸貨區應遵守的規定

一、有意使用裝卸貨區者，必須向澳門大學申請，以取得有

關許可。

二、駕駛員應遵守澳門大學當值人員的指示，將其車輛適當

停泊在裝卸貨區劃定的車位進行裝卸貨。

三、裝卸貨完畢後，駕駛員應立即將車輛駛離裝卸貨區。

四、沒有第一款所指許可的車輛，澳門大學可拒絕其進入裝

卸貨區。

第十五條

澳門大學停車場使用者的義務

澳門大學停車場使用者應遵守道路交通法及本規條的規

定，並應遵守有關的直立及地面式標誌的指示，以及泊車處當值

人員根據法律及有關規條所作的指示。

第十六條

停車場的濫泊

一、下列情況視為濫泊：

（一）泊車時間超過第十二條規定的泊車期間的上限；

（二）在留用車位泊車；

（三）將車輛停泊於阻礙或妨礙其他車輛進出泊車位的地

點，或以任何方式妨礙停車場的正常運作；

（四）一輛車佔用多個泊車位。

二、對於濫泊，澳門大學可要求治安警察局鎖車；鎖車三小

時後，如有關車輛的駕駛者或所有人仍未將車輛駛離停車場，澳

門大學可要求治安警察局將車輛移走。

2. O extravio ou a inutilização do bilhete simples implica pa-
gamento de uma taxa correspondente ao estacionamento de 24 
horas.

3. Em caso de extravio ou de inutilização do passe mensal, 
o seu titular deve comunicar, de imediato, tal facto à Universi-
dade de Macau e requerer a respectiva substituição, mediante 
pagamento da respectiva taxa prevista no Anexo I.

Artigo 14.º

Disposições a Observar na Zona de Carga e Descarga de 
Mercadorias

1. Quem pretenda utilizar a zona de carga e descarga de mer-
cadorias deve requerê-lo junto da UM, a fim de obter a respec-
tiva autorização.

2. O condutor deve obedecer às indicações dadas pelo pes-
soal da Universidade de Macau em serviço e estacionar, ade-
quadamente, o veículo nos lugares devidamente identificados 
na zona de carga e descarga de mercadorias para proceder à 
carga ou descarga.

3. Concluída a carga ou descarga de mercadorias, o condutor 
deve retirar, de imediato, o veículo, da zona de carga e descar-
ga de mercadorias.

4. A Universidade de Macau pode recusar a entrada na zona 
de carga e descarga de mercadorias a qualquer veículo que não 
tenha a autorização referida no n.º 1.

Artigo 15.º

Obrigações dos Utilizadores dos Auto-Silos da Universidade 
de Macau

Os utilizadores dos Auto-Silos da Universidade de Macau 
devem obedecer à Lei do Trânsito Rodoviário, à presente nor-
ma, à sinalização vertical e horizontal existente e às indicações 
dadas pelo pessoal em serviço nos Auto-Silos, nos termos le-
gais.

Artigo 16.º

Estacionamento Abusivo nos Auto-silos

1. Considera-se abusivo o estacionamento:

1) Para além do período máximo previsto no artigo 12.º;

2) Em lugares de estacionamento reservados;

3) Em local que impeça ou dificulte o acesso de outros veícu-
los a lugares de estacionamento, ou que, por qualquer forma, 
prejudique o regular funcionamento dos Auto-Silos;

4) A ocupação de vários lugares de estacionamento pelo 
mesmo veículo.

2. Em caso de estacionamento abusivo, a Universidade de 
Macau pode solicitar ao Corpo de Polícia de Segurança Públi-
ca que proceda ao bloqueamento do veículo, bem como à res-
pectiva remoção, decorridas três horas após o bloqueamento 
sem que o veículo tenha sido retirado pelo respectivo condutor 
ou proprietário.
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三、因鎖車、移走或存放車輛而引致的開支以及由此造成的

損失，均由有關車輛的所有人負責。

四、違反第一款（一）項規定者，澳門大學可禁止違反者使用

澳門大學停車場。

第十七條

通告

澳門大學應在停車場入口附近及其收費處附近，張貼通告，

其上列明停車場使用條件、准許泊車的期間上限及違反有關上

限的後果、收費時段、適用的收費及可用作支付費用的貨幣或倘

適用的其他付款方式。

第十八條

費用的歸屬

根據本規條收取的費用屬澳門大學的收入。

第十九條

鎖車及移走車輛

一、為移走車輛，澳門大學應要求治安警察局人員到場，以

便該局鎖車；如屬需要移走車輛的情況，由治安警察局人員將車

輛移走。

二、移走車輛後，澳門大學應通知有關車輛的所有人。

三、通知書應載明車輛被移至何處，以及載明所有人在支付

移走和存放車輛以及其他適用的費用後，應於接收通知後九十日

內取回車輛，否則該車輛可依法被視為棄置的車輛。

四、上款所指通知書應以雙掛號信寄往車輛所有人的住址，

或在兩份本地出版的報章上連續兩期以公告方式刊登，其中一

份報章須為中文，而另一份須為葡文。

第二十條

交通事故的處理

停車場內發生的交通事故按澳門特別行政區法例處理。

3. As despesas decorrentes do bloqueamento, da remoção e 
do depósito do veículo, bem como os prejuízos daí resultantes, 
são suportados pelo respectivo proprietário.

4. A Universidade de Macau pode proibir a utilização dos 
seus Auto-Silos a quem infrinja o disposto na alínea 1) do n.º 1 
deste artigo.

Artigo 17.º

Aviso

Junto das entradas dos Auto-Silos da Universidade de Macau 
e junto dos locais de cobrança das tarifas, devem ser afixados 
avisos, indicando as condições de utilização, o período máximo 
de estacionamento permitido e as eventuais consequências de 
violação, o período de utilização tarifada, as tarifas aplicáveis 
e a moeda a utilizar para pagamento da tarifa ou, quando apli-
cável, outras formas de pagamento admitidas.

Artigo 18.º

Destino das Taxas

As taxas cobradas de acordo com esta norma constituem re-
ceita da Universidade de Macau.

Artigo 19.º

Bloqueamento e Remoção do Veículo

1. A Universidade de Macau, para assegurar a remoção do 
veículo, deve solicitar a comparência do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública no local, cabendo a esta entidade efectuar 
o bloqueamento do veículo e, se for caso disso, proceder à res-
pectiva remoção.

2. Após a remoção, a Universidade de Macau deve notificar 
o respectivo proprietário.

3. Na notificação deve constar a indicação do local para onde 
o veículo foi removido assim como a informação de que o pro-
prietário deve ir buscar o veículo, no prazo de 90 dias, após a 
recepção da notificação, depois de pagar as despesas de remo-
ção, de depósito e outras taxas quando aplicável, sob pena de o 
veículo poder ser considerado abandonado, nos termos da lei.

4. A notificação referida no número anterior deve ser feita 
por meio de carta registada com aviso de recepção enviada, 
para a morada do proprietário do veículo, ou por meio de 
anúncios publicados em dois números consecutivos de dois 
jornais locais, sendo um de língua chinesa e outro de língua 
portuguesa.

Artigo 20.º

Tratamento de Acidentes Rodoviários

O acidente que ocorra nos Auto-Silos da Universidade de 
Macau é tratado de acordo com a legislação da RAEM.
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第二十一條

人員、記錄、衛生、保安及設備的保養

一、在澳門大學停車場服務之人員，應穿著專有的制服及配

戴識別證件，其式樣由澳門大學核准。

二、有關澳門大學停車場之使用及管理須作的記錄編制和

存檔工作，由澳門大學負責。

三、澳門大學停車場的衛生及安全，以及現存設備的保養和

使用，亦由澳門大學負責。

第二十二條

生效

本規條自公佈翌日起生效。

二零一六年六月三日於澳門大學

澳門大學財務管理委員會：

校長：趙偉

副校長：倪明選

副校長：Rui Paulo da Silva Martins

副校長：程海東

副校長：高薇

Artigo 21.º

Pessoal, Registos, Higiene, Segurança e Manutenção dos 
Equipamentos

1. O pessoal em serviço nos Auto-Silos da Universidade de 
Macau deve usar uniforme próprio e respectiva identificação, 
de modelo aprovado pela Universidade de Macau.

2. A Universidade de Macau é responsável pela elaboração 
e conservação em arquivo dos registos relativos à utilização e 
gestão dos Auto-Silos da Universidade de Macau.

3. A Universidade de Macau assegura a higiene e a seguran-
ça, bem como a manutenção e a utilização dos equipamentos 
existentes nos Auto-Silos da Universidade de Macau.

Artigo 22.º

Entrada em Vigor

A presente norma entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

Universidade de Macau, aos 3 de Junho de 2016.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Ma-
cau:

O Reitor, Zhao, Wei

O Vice-Reitor, Lionel Ming-shuan Ni

O Vice-Reitor, Rui Paulo da Silva Martins

O Vice-Reitor, Haydn Hai-dung Chen

A Vice-Reitor, Kou Mei

––––––––––

附件一：收費表

Anexo I: Tarifário

類別 細項

泊車費（澳門幣）

教職員、學生及

持有有效校園卡

人士

訪客

月票
輕型汽車 $200/月 --

重型及輕型摩托車 $100/月 --

備註
1. 除教職員及獲准許者外，申請使用月票者需繳付按金澳門幣200元。

2. 月票不可於訪客停車場P1使用，但獲准許使用者除外。

普通票（不包括

P1停車場）

輕型汽車（日間：上午八時至晚上八時） $3 $6

輕型汽車（夜間：晚上八時至翌日上午八時） $1.5 $3

重型及輕型摩托車（日間：上午八時至晚上八時） $1 $2

重型及輕型摩托車（夜間：晚上八時至翌日上午八時） $0.5 $1
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類別 細項

泊車費（澳門幣）

教職員、學生及

持有有效校園卡

人士

訪客

P1停車場普通票

輕型汽車（日間：上午七時至晚上八時） $3 $6

輕型汽車（夜間：晚上八時至十二時） $1.5 $3

輕型汽車（午夜：晚上十二時至翌日上午七時） $10 $20

重型及輕型摩托車（日間：上午七時至晚上八時） $1 $2

重型及輕型摩托車（夜間：晚上八時至十二時） $0.5 $1

重型及輕型摩托車（午夜：晚上十二時至翌日上午七時） $5 $10

備註

1. 以上普通票收費按每小時或不足一小時計算。

2. 校內人員出示本人之有效校園卡可按教職員及學生普通票類別付泊車費。

3. 於繳付泊車費後，駕駛者應在十五分鐘內將車輛駛離停車場，逾時者須按照超出的時間繳付相應的泊車費

用。

其他費用
遺失或致使月票不能使用者 須辦理補領及繳付澳門幣200元的費用。

遺失或致使普通票不能使用者 須繳付相當於停泊車輛24小時之費用。

Categorias Itens

Tarifas (MOP patacas)

Docentes, funcionários, 
estudantes e titulares do 
cartão do campus válido

Visitantes

Passe mensal
Automóveis ligeiros $ 200/mês —

Motociclos e ciclomotores $ 100/mês —

Observações

1. O requerente do passe mensal, com excepção dos docentes, funcionários e das pessoas autorizadas, deve 
efectuar um depósito de 200 patacas.
2. O passe mensal não pode ser utilizado no Auto-Silo para Visitantes P1, com excepção dos utilizadores au-
torizados.

Bilhete simples 
(excluindo o 

Auto-Silo P1)

Automóveis ligeiros (diurno: entre as 8,00 e as 20,00 horas) $ 3 $ 6

Automóveis ligeiros (nocturno: entre as 20,00 e as 8,00 ho-
ras do dia seguinte) $ 1,5 $ 3

Motociclos e ciclomotores (diurno: entre as 8,00 e as 20,00 
horas)

$ 1 $ 2

Motociclos e ciclomotores (nocturno: entre as 20,00 e as 8,00 
horas do dia seguinte) $ 0,5 $ 1

Bilhete simples 
para o Auto-Silo 

P1

Automóveis ligeiros (diurno: entre as 7,00 e as 20,00 horas) $ 3 $ 6

Automóveis ligeiros (nocturno: entre as 20,00 e as 24,00 
horas)

$ 1,5 $ 3

Automóveis ligeiros (da meia-noite: entre as 24,00 e as 7,00 
horas do dia seguinte) $ 10 $ 20

Motociclos e ciclomotores (diurno: entre as 7,00 e as 20,00 
horas) $ 1 $ 2

Motociclos e ciclomotores (nocturno: entre as 20,00 e as 
24,00 horas) $ 0,5 $ 1

Motociclos e ciclomotores (da meia-noite: entre as 24,00 e 
as 7,00 horas do dia seguinte) $ 5 $ 10
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Categorias Itens

Tarifas (MOP patacas)

Docentes, funcionários, 
estudantes e titulares do 
cartão do campus válido

Visitantes

Observações

1. Para os bilhetes simples acima identificados, as tarifas são calculadas conforme as horas, ou fracção de 
hora.
2. Os docentes, funcionários e estudantes da Universidade de Macau, ao apresentarem o respectivo cartão do 
campus válido, pagam a tarifa de estacionamento de acordo com o valor estipulado para o bilhete simples da 
respectiva categoria de utilizadores.
3. Após o pagamento da tarifa de estacionamento, o condutor deve, no prazo de 15 minutos, retirar o veículo 
dos Auto-Silos e, ultrapassado este período, deve efectuar o pagamento correspondente ao tempo de estacio-
namento em excesso.

Outras taxas

Em caso de extravio ou de inutilização do 
passe mensal

É obrigatório requerer a respectiva substituição e pagar uma taxa 
de 200 patacas.

Em caso de extravio ou de inutilização do 
bilhete simples

É obrigatório pagar uma taxa correspondente ao estacionamento 
de 24 horas.

（是項刊登費用為 $24,695.00）
(Custo desta publicação $ 24 695,00)

 Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau, no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 19 de Novem-
bro de 2014, a directora da Faculdade de Letras da Universida-
de de Macau decidiu:

1. Subdelegar na directora do Centro de Língua Inglesa, Sun 
Yilin, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos se-
guintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige, de acordo com as disposições legais;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, de acordo com as 
disposições legais;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos funcionários da unidade que dirige, tendo em conta 
os parâmetros previamente definidos;

4) Aprovar, nos termos legais, a passagem de certidões rela-
tivas aos processos individuais dos estudantes da unidade que 
dirige, com excepção das informações respeitantes aos resulta-
dos académicos e aos estatutos individuais dos estudantes;

5) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes, nos assuntos relativos à unidade que dirige.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou 
da subdelegante.

澳門大學人文學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及

刊登於二零一四年十一月十九日第四十七期第二組《澳門特別行

政區公報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第三

款作出本決定：

一、轉授予英語中心主任Sun Yi l in或其代任人作出下列行

為的職權：

（一）根據法律規定，核准其管轄單位員工享受年假及接受

合理缺勤之解釋；

（二）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作；

（三）根據既定的標準，作出其管轄單位員工工作表現評核

所需的一切行為；

（四）根據法律規定，核准發出其管轄單位學生個人檔案的

證明書，但有關學術成績及學籍資料除外；

（五）在其管轄單位的事務範圍內，簽署執行有權限實體決

定所需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回權。
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三、由二零一六年六月三十日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行

為均被追認。

四、本決定自公佈日起生效。

澳門大學人文學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及

刊登於二零一四年十一月十九日第四十七期第二組《澳門特別行

政區公報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第三

款作出本決定：

一、轉授予副院長Antony John Kunnan或其代任人及副院

長徐杰或其代任人作出下列行為的職權：

（一）根據法律規定，核准其管轄單位員工享受年假及接受

合理缺勤之解釋；

（二）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作；

（三）根據既定的標準，作出其管轄單位員工工作表現評核

所需的一切行為；

（四）根據法律規定，核准發出其管轄單位學生個人檔案的

證明書，但有關學術成績及學籍資料除外；

（五）在其管轄單位的事務範圍內，簽署執行有權限實體決

定所需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回權。

三、本轉授權由二零一六年八月十六日起生效。

澳門大學人文學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及

刊登於二零一四年十一月十九日第四十七期第二組《澳門特別行

政區公報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第三

款作出本決定：

一、轉授予葡文系主任姚京明或其代任人作出下列行為的

職權：

（一）根據法律規定，核准其管轄單位員工享受年假及接受

合理缺勤之解釋；

（二）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作；

3. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada 
no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 30 de Ju-
nho de 2016 e a data da publicação do presente aviso no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

4. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau, no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 19 de Novem-
bro de 2014, a directora da Faculdade de Letras da Universida-
de de Macau decidiu:

1. Subdelegar no subdirector, Antony John Kunnan, ou no 
seu substituto, e no subdirector, Xu Jie, ou no seu substituto, os 
poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirigem, de acordo com as disposições legais;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, de acordo com as 
disposições legais;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos funcionários da unidade que dirigem, tendo em 
conta os parâmetros previamente definidos;

4) Aprovar, nos termos legais, a passagem de certidões rela-
tivas aos processos individuais dos estudantes da unidade que 
dirigem, com excepção das informações respeitantes aos resul-
tados académicos e aos estatutos individuais dos estudantes; 

5) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes, nos assuntos relativos à unidade que dirigem.

2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem pre-
juízo dos poderes de superintendência e avocação do delegante 
ou da subdelegante.

3. As presentes subdelegações de poderes entram em vigor 
no dia 16 de Agosto de 2016.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau, no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 19 de Novem-
bro de 2014, a directora da Faculdade de Letras da Universida-
de de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Português, Yao 
Jing Ming, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos 
seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores afectos à unida-
de que dirige, de acordo com as disposições legais; 

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados, de acordo com as 
disposições legais; 
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（三）根據既定的標準，作出其管轄單位員工工作表現評核

所需的一切行為；

（四）根據法律規定，核准發出其管轄單位學生個人檔案的

證明書，但有關學術成績及學籍資料除外；

（五）在其管轄單位的事務範圍內，簽署執行有權限實體決

定所需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回權。

三、本轉授權由二零一六年九月一日起生效。

二零一六年六月三十日於澳門大學

人文學院院長　Jin Hong Gang

澳門大學人文學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及

刊登於二零一四年十二月二十六日第五十二期第二組《澳門特別

行政區公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會核准

之授權的第三款作出本決定：

一、轉授予英語中心主任Sun Yi l in或其代任人作出下列行

為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單

位的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

（三）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開支。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回權。

三、由二零一六年六月三十日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲轉授權者在上述轉授權範圍內所作之行

為均被追認。

四、本決定自公佈日起生效。

澳門大學人文學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及

刊登於二零一四年十二月二十六日第五十二期第二組《澳門特別

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos funcionários da unidade que dirige, tendo em conta 
os parâmetros previamente definidos;

4) Aprovar, nos termos legais, a passagem de certidões rela-
tivas aos processos individuais dos estudantes da unidade que 
dirige, com excepção das informações respeitantes aos resulta-
dos académicos e aos estatutos individuais dos estudantes;

5) Assinar correspondência oficial e documentos necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes, nos assuntos relativos à unidade que dirige.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante ou 
da subdelegante.

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor no dia 
1 de Setembro de 2016.

Universidade de Macau, aos 30 de Junho de 2016.

A Directora da Faculdade de Letras, Jin Hong Gang.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento 
Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada 
pela Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Ma-
cau, que foi publicada no aviso da Universidade de Macau, no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 52, II Série, de 26 de Dezembro de 2014, a directora da Fa-
culdade de Letras da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar na directora do Centro de Língua Inglesa, Sun 
Yilin, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos se-
guintes actos:

1) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da unidade 
que dirige, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, de acordo com as disposições legais.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante ou 
da subdelegante.

3. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada 
no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 30 de Ju-
nho de 2016 e a data da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

4. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela Co-
missão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, que 



N.º 27 — 6-7-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15393

行政區公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會核准

之授權的第三款作出本決定：

一、轉授予副院長Antony John Kunnan或其代任人及副院

長徐杰或其代任人作出下列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單

位的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

（三）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開支。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回權。

三、本轉授權由二零一六年八月十六日起生效。

澳門大學人文學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及

刊登於二零一四年十二月二十六日第五十二期第二組《澳門特別

行政區公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會核准

之授權的第三款作出本決定：

一、轉授予葡文系主任姚京明或其代任人作出下列行為的

職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單

位的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

（三）根據法律規定，核准其管轄員工進行超時工作的開支。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回權。

三、本轉授權由二零一六年九月一日起生效。

二零一六年六月三十日於澳門大學

人文學院院長　Jin Hong Gang

（是項刊登費用為 $7,810.00）

foi publicada no aviso da Universidade de Macau, no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II 
Série, de 26 de Dezembro de 2014, a directora da Faculdade de 
Letras da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no subdirector, Antony John Kunnan, ou no 
seu substituto e no subdirector, Xu Jie, ou no seu substituto, os 
poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da unidade 
que dirigem, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil pata-
cas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, de acordo com as disposições legais.

2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem pre-
juízo dos poderes de superintendência e avocação da delegante 
ou da subdelegante.

3. As presentes subdelegações de poderes entram em vigor 
no dia 16 de Agosto de 2016.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela Comissão 
de Gestão Financeira da Universidade de Macau, que foi publi-
cada no aviso da Universidade de Macau, no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, 
de 26 de Dezembro de 2014, a directora da Faculdade de Le-
tras da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Português, Yao 
Jing Ming, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos 
seguintes actos:

1) Aprovar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau e no âmbito da unidade 
que dirige, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Aprovar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados, de acordo com as disposições legais.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante ou 
da subdelegante.

3. A presente subdelegação de poderes entra em vigor no dia 
1 de Setembro de 2016.

Universidade de Macau, aos 30 de Junho de 2016.

A Directora da Faculdade de Letras, Jin Hong Gang.

(Custo desta publicação $ 7 810,00)
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FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado no quadro de anún-
cios do Fundo das Indústrias Culturais, sito na Avenida Xian 
Xing Hai, n.º 105, Centro Golden Dragon, 14.º andar «A», NAPE, 
Macau, e publicado nas páginas electrónicas deste Fundo (http://
www.fic.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do Fundo 
das Indústrias Culturais, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», para o preenchimento de um lugar de técnico 
superior de 1.a classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
provido em regime de contrato administrativo de provimento do 
Fundo das Indústrias Culturais, com dez dias de prazo para a 
apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Fundo das Indústrias Culturais, aos 29 de Junho de 2016.

O Membro do Conselho de Administração, Chu Miu Lai.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncio

Concurso público para «Empreitada de construção do 

Armazém da DSF situado na Ilha Verde»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Estrada Marginal da Ilha Ver-
de e Rua das Camélias.

4. Objecto da empreitada: construção de um armazém.

5. Prazo máximo de execução: 180 dias de trabalho (cento e 
oitenta dias de trabalho) (para efeitos de contagem do prazo de 
execução das obras da presente empreitada, somente os domin-
gos e os feriados estipulados na Ordem Executiva n.º 60/2000 
não serão considerados como dias de trabalho).

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 
do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos 
no programa do concurso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços. 

文 化 產 業 基 金

公 告

文化產業基金為填補以行政任用合同制度任用的高級技術

員職程第一職階一等高級技術員一缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行晉

級普通開考。開考通告正張貼於澳門冼星海大馬路105號金龍中

心14樓A室文化產業基金告示板，並於本基金網頁（http://www.

f ic.gov.mo）及行政公職局網頁內公佈。報考應自本公告刊登於

《澳門特別行政區公報》後第一個辦公日起計十天內作出。

二零一六年六月二十九日於文化產業基金            

行政委員會委員 朱妙麗

（是項刊登費用為 $1,018.00）

土 地 工 務 運 輸 局

公 告

“財政局青洲倉庫建造工程”

公開招標競投

1. 招標實體：土地工務運輸局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：青洲河邊馬路與山茶街。

4. 承攬工程目的：興建倉庫。

5. 最長施工期：180工作天（一百八十工作天）（為計算本承

攬工程施工期之效力，僅星期日及按照第60/2000號行政命令訂

定的公眾假日不視為工作天）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。
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8. 臨時擔保：$56,000.00（澳門幣伍萬陸仟元整），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在公開開標日期前已遞交註冊申請或續期的實體，而後者的接

納將視乎其註冊申請或續期的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號地下，土地工務運輸局接待

暨一般文書處理科。

截止日期及時間：二零一六年七月二十八日（星期四）中午

十二時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局五樓會議

室。

日期及時間：二零一六年七月二十九日（星期五）上午九時

三十分。

倘截標日期根據上述第12點被順延、又或上述公開開標時

間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則公開開標日

期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

公開開標。

14. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之

任一正式語文編製，若標書文件使用其他語言編製時，則應附具

經認證之譯本，為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣本

說明除外）。

15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十七樓公

共建築廳。

8. Caução provisória: $ 56 000,00 (cinquenta e seis mil) pata-
cas, a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancá-
ria ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

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

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso tenham requerido ou renovado 
a sua inscrição. Neste último caso a admissão é condicionada 
ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação.

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

Local:  Secção de Atendimento e Expediente Geral da 
DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, em Macau;

Dia e hora limite: dia 28 de Julho de 2016, quinta-feira, até às 
12,00 horas.

Em caso de encerramento desta Direcção de Serviços na 
hora limite para a entrega de propostas acima mencionada por 
motivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora 
limites estabelecidas para a entrega de propostas serão adiadas 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

13. Local, dia e hora do acto público do concurso:

Local: sala de reunião da DSSOPT, sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 5.º andar, em Macau;

Dia e hora: dia 29 de Julho de 2016, sexta-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de adiamento da data limite para a entrega das pro-
postas de acordo com o mencionado no n.º 12 ou em caso de 
encerramento desta Direcção de Serviços na hora estabelecida 
para o acto público do concurso acima mencionada por moti-
vos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora es-
tabelecidas para o acto público do concurso serão adiadas para 
a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

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

14. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

Os documentos que instruem a proposta (com excepção dos 
catálogos de produtos) devem estar redigidos numa das línguas 
oficiais da RAEM; quando noutra língua, devem ser acompa-
nhados de tradução legalizada, a qual prevalece para todos e 
quaisquer efeitos. 

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

Local: Departamento de Edificações Públicas da DSSOPT, 
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 17.º andar, em Macau;
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時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時三十

分至十七時）。

於本局會計科可取得公開招標案卷副本，每份價格：$140.00

（澳門幣壹佰肆拾元整）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——工程造價50%；

——施工期10%；

——工作計劃10%；

——施工經驗及質量18%；

——廉潔誠信12%。

17. 附加的說明文件：由二零一六年七月十四日至截標日止，

投標者可前往馬交石炮台馬路三十三號，土地工務運輸局十七

樓公共建築廳，以了解有否附加之說明文件。

二零一六年七月一日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $4,392.00）

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，高級技術員

職程之第一職階顧問高級技術員一缺，經於二零一六年四月二十

日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組，刊登以審查文件

方式進行限制性普通晉級開考公告。現公佈投考人評核成績如

下：

合格投考人： 分

馮倩君 ............................................................................. 82.56

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條第二款的規定，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六月二十四日批示認可）

二零一六年六月二十三日於地圖繪製暨地籍局

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 12,45 horas e das 
14,30 às 17,00 horas)

Na Secção de Contabilidade da DSSOPT, poderão obter cópia 
do processo do concurso mediante o pagamento de $ 140,00 (cento 
e quarenta patacas).

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

— Preço da obra: 50%;

— Prazo de execução: 10%

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras já executadas: 18%;

— Integridade e honestidade: 12%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer no Departamento de 
Edificações Públicas da DSSOPT, sita na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, 17.º andar, em Macau, a partir de 14 de Julho de 2016, 
inclusive, e até à data limite para a entrega das propostas, para 
tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adicio-
nais.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, 1 de Julho de 2016.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 4 392,00)

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 técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior do pessoal contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento da Direcção dos Serviços de Cartografia 
e Cadastro, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, 
de 20 de Abril de 2016:

Candidato aprovado: valores

Fong Sin Kuan .................................................................... 82,56

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 24 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 23 de 
Junho de 2016.
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典試委員會：

主席：地圖繪製暨地籍局行政暨財政處處長 劉麗群

正選委員：地圖繪製暨地籍局首席顧問高級技術員 趙杏嫦

  司法警察局顧問高級技術員 葉健貞

為填補地圖繪製暨地籍局行政任用合同人員，地形測量員

職程之第一職階首席地形測量員三缺，經於二零一六年四月二十

日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組，刊登以審查文件

方式進行限制性普通晉級開考公告。現公佈投考人評核成績如

下：

合格投考人： 分

1.º 陳景俊 ........................................................................ 83.13

2.º 歐家維 ........................................................................ 80.19

3.º 雷日麒 ........................................................................ 75.88

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六月二十四日批示認可）

二零一六年六月二十三日於地圖繪製暨地籍局

典試委員會：

主席：地圖繪製暨地籍局行政暨財政處處長 劉麗群

正選委員：地圖繪製暨地籍局特級技術員 盧貴珍

  教育暨青年局二等技術員 馮家豪

（是項刊登費用為 $2,760.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

第002/DSAMA/2016號公開招標

1. 招標實體：海事及水務局。

O Júri:

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

Vogais efectivos: Chiu Hang Seong, técnico superior assessor 
principal da DSCC; e

Ip Kin Cheng, técnico superior assessor da PJ.

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de três luga-
res de topógrafo principal, 1.º escalão, da carreira de topógrafo 
do pessoal contratado em regime de contrato administrativo 
de provimento da Direcção dos Serviços de Cartografia e Ca-
dastro, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 
20 de Abril de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Keng Chon .......................................................... 83,13

2.º Ao Ka Wai ..................................................................... 80,19

3.º Loi Iat Kei ..................................................................... 75,88

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), os 
candidatos podem 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 os 

Transportes e Obras Públicas, de 24 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 23 de 
Junho de 2016.

O Júri:

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

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

Fong Ka Hou, técnico de 2.ª classe da DSEJ.

(Custo desta publicação $ 2 760,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Concurso Público n.º 002/DSAMA/2016

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água (doravante designada por 
DSAMA).
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2. 招標方式：公開招標。

3. 標的：為外港客運碼頭提供保安服務。

4. 執行期限：遵照承投規則內所列明的期限。 

5. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由開標之日起

計，可按招標方案規定延期。

6. 臨時擔保：$320,000.00（澳門幣叁拾貳萬元整），以現金

存款或以銀行擔保之方式提供。

7. 確定擔保：判給總額的百分之四（4%），以現金存款或以

銀行擔保之方式提供。

8. 底價：不設底價。

9. 投標條件：投標人須為主行政管理機關設於澳門的公司，

或為澳門居民之自然人商業企業主。投標人在商業登記中的業

務範圍包括保安服務。投標人須符合第4/2007號法律的規定，持

有由治安警察局發出的有效之經營私人保安業務執照。不接納

投標人以合作經營合同形式參與本次招標。

10. 現場視察：

現場視察在二零一六年七月十三日上午十時正在外港客運

碼頭一樓入境大堂集合，隨即進行現場視察。

如報名出席現場視察的人數過多，海事及水務局得分批安

排現場視察，具體安排由海事及水務局另作通知。

倘上述現場視察所指之時間海事及水務局不向公眾開放，

則原定的現場視察之日期及時間順延至緊接之首個工作日及相

同之時間。

11. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局行政及財政

廳之行政輔助科。

截標日期及時間：二零一六年八月八日中午十二時正。

倘上述截標時間海事及水務局不向公眾開放，則原定的截

標日期及時間順延至緊接之首個工作日及相同之時間。

12. 開標地點、日期及時間：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局禮賓室。

日期及時間：二零一六年八月九日上午十時正。

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Objecto: prestação de serviço de segurança no Terminal 
Marítimo do Porto Exterior.

4. Prazo de execução: cumprimento das datas constantes do 
caderno de encargos.

5. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do acto público 
do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do 
concurso.

6. Caução provisória: $ 320 000,00 (trezentas e vinte mil pata-
cas), a prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia ban-
cária.

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

8. Valor base do concurso: não há.

9. Condições do concurso: os concorrentes devem ser socie-
dades cuja administração principal seja em Macau ou empresário 
comercial, pessoa singular, residentes de Macau. O âmbito de 
actividade constante do registo comercial dos concorrentes 
deve incluir serviço de segurança. Os concorrentes devem ser 
titulares de licença válida para exercício da actividade de 
segurança privada emitida pelo Corpo de Polícia de Segurança 
Pública, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2007. Não é 
admitida a participação de consórcios no presente concurso.

10. Visita ao local:

Encontro às 10,00 horas do dia 13 de Julho de 2016, no 1.º 
andar do Terminal Marítimo do Porto Exterior, e logo a seguir, 
visita ao local.

Em caso de número excessivo de inscritos na visita ao local, 
os inscritos serão divididos em grupos para efectuar as visitas 
ao local, os quais serão notificados pela DSAMA sobre os por-
menores.

Em caso de encerramento da DSAMA ao público no período 
em que se efectuam as visitas ao local, as mesmas definidas ini-
cialmente serão adiadas para o primeiro dia útil imediatamente 
seguinte, na mesma hora.

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

Local: na Secção de Apoio Administrativo do Departamen-
to de Administração e Finanças da DSAMA, situada na Cal-
çada da Barra, Quartel dos Mouros, Região Administrativa 
Especial de Macau.

Data e hora limite: dia 8 de Agosto de 2016, às 12,00 horas. 

Em caso de encerramento da DSAMA ao público na data e 
hora limite para entrega das propostas acima referidas, a data 
e hora inicialmente definidas serão adiadas para o primeiro dia 
útil imediatamente seguinte, na mesma hora.

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

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

Data e hora: dia 9 de Agosto de 2016, às 10,00 horas.
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投標人應委派代表出席開標會議，以便知悉開標會議的具

體情況，並在需要時及時提出聲明異議。

倘截標日期根據上述11點被順延，又或上述開標時間海事

及水務局不向公眾開放，則開標日期及時間順延至緊接之首個工

作日及相同之時間。

13. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門特別行政區萬里長城海事及水務局行政及財政

廳之會計科。

時間：辦公時間內。

價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）

此外，亦可於海事及水務局網頁（http://www.marine.gov.

mo）下載招標文件。

14. 評標標準及其所佔之比重：

投標書的評分總分為100分，並按下列各項目評分：

投標價格：50分

管理措施：30分

相關服務經驗：20分

15 . 招標文件之更新、修正及解釋等資料：由二零一六年七

月六日至截標日止，投標人應每日前往澳門萬里長城海事及水

務局行政及財政廳之會計科或瀏覽海事及水務局網頁（ht tp://

www.marine.gov.mo），以獲取涉及招標文件之更新、修正及解

釋等資料。

二零一六年六月二十八日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $4,392.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

名 單

地球物理暨氣象局以行政任用合同制度填補輕型車輛司機

職程第一職階輕型車輛司機兩缺，經於二零一六年一月十三日第

O concorrente deverá designar representante para assistir à 
sessão de abertura do concurso, a fim de conhecer as circuns-
tâncias específicas desta sessão e fazer atempadamente recla-
mação, quando necessário. 

Caso sejam adiadas a data e a hora limite para entrega das 
propostas de acordo com o ponto 11 acima referido, ou na data 
e hora do acto público do concurso acima referido em que a 
DSAMA encerre ao público, a data e a hora do acto público do 
concurso serão adiadas para o primeiro dia útil imediatamente 
seguinte, na mesma hora.

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

Local: na Secção de Contabilidade do Departamento de 
Administração e Finanças da DSAMA, situada na Calçada da 
Barra, Quartel dos Mouros, Região Administrativa Especial 
de Macau.

Hora: horário de expediente.

Preço: $ 500,00 (quinhentas patacas)

Encontram-se disponíveis os documentos do concurso na 
página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos factores 
de ponderação:

A pontuação total de uma proposta é de 100 valores, sendo 
distribuídos pelas seguintes acções:

Preço indicado na proposta........................................50 valores;

Medidas de gestão .......................................................30 valores;

Experiências no respectivo serviço .......................... 20 valores.

15. Actualização, rectificação e esclarecimento dos docu-
mentos do concurso:

Os concorrentes deverão comparecer diariamente na Secção de 
Contabilidade do Departamento de Administração e Finanças 
da DSAMA, situada na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, 
Região Administrativa Especial de Macau, ou consultar a página 
electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), a partir 
de 6 de Julho de 2016 e até à data limite para a entrega das 
propostas, para obter informações sobre a actualização, rectifi-
cação e esclarecimento dos documentos do concurso.   

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 28 de Junho de 2016.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 4 392,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de motorista de ligeiros, 1.º escalão, 
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二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普通對

外入職開考通告。現公佈最後成績名單如下：

 合格投考人：  

名次   姓名 最後成績

  1.º 楊俊能 ............................................................... 81.97 

  2.º 李文揚 ............................................................... 79.87 

  3.º 謝國鋒 ............................................................... 75.27 

  4.º 黃煒麟 ............................................................... 75.15 

  5.º 蔡嘉棟 ............................................................... 69.92 

  6.º 李仲宜 ............................................................... 68.47 

  7.º 簡少佳 ............................................................... 68.02 

  8.º 胡建邦 ............................................................... 64.93 

  9.º 吳啟光 ............................................................... 62.50 

10.º 曾霆 ................................................................... 60.57

11.º 張欣傑 ............................................................... 55.50 

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席理論考試被除名之投考人：5名；

——因缺席駕駛技術測試被除名之投考人：1名；

——因缺席專業面試被除名之投考人：2名。

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因理論考試得分低於五十分被淘汰之投考人：3名；

——因駕駛技術測試得分低於五十分被淘汰之投考人：6

名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本名單公佈之日起計算十

個工作日內提起上訴。

（經二零一六年六月二十七日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年六月二十三日於地球物理暨氣象局

典試委員會：

主席：儀器暨維修處處長 羅萬順

da carreira de motorista de ligeiros, em regime de contrato 
administrativo de provimento da Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II 
Série, de 13 de Janeiro de 2016:

Candidatos aprovados:

Lugar      Nome Pontuação
 final

  1.º Ieong Chon Nang ................................................ 81,97 

  2.º Lee Man Yeung ................................................... 79,87 

  3.º Che Kuok Fong .................................................... 75,27 

  4.º Wong Wai Lon ..................................................... 75,15 

  5.º Choi Ka Tong ....................................................... 69,92 

  6.º Lei Chong I .......................................................... 68,47 

  7.º Kan Siu Kai .......................................................... 68,02 

  8.º Wu Kin Pong ........................................................ 64,93 

  9.º Ng Kai Kuong ...................................................... 62,50 

10.º Tsang Ting ............................................................ 60,57 

11.º Cheong Ian Kit .................................................... 55,50 

Observações:

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

— Candidatos excluídos por terem faltado à prova teórica: 
cinco.

— Candidato excluído por ter faltado à prova de condução: 
um.

— Candidatos excluídos por terem faltado à entrevista pro-
fissional: dois.

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

— Candidatos excluídos por terem obtido classificação infe-
rior a 50 valores, na prova teórica: três.

— Candidatos excluídos por terem obtido classificação infe-
rior a 50 valores, na prova de condução: seis.

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 27 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 23 
de Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Lo Man Son, chefe da Divisão de Instrumentos e 
Manutenção.
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正選委員：特級氣象技術員 鄔耀宗

  輕型車輛司機（職務主管） 舒國平

（是項刊登費用為 $2,855.00）

房 屋 局

公 告

房屋局以行政任用合同填補技術輔導員職程第一職階特級

技術輔導員十二缺，經二零一六年六月一日第二十二期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登，以有限制及審查文件方式進行普

通晉級開考公告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投考人臨時

名單已張貼在青洲沙梨頭北巷一百零二號九樓房屋局之行政及

財政處，以供查閱。

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。

二零一六年六月二十九日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $1,057.00）

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

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：

無線電通訊輔導技術員職程第一職階首席無線電通訊輔導

技術員一缺。

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

Vogais efectivos: Vu Io Chung, meteorologista operacional 
especialista; e

Su Kuok Peng, motorista de ligeiros (chefia funcional).

(Custo desta publicação $ 2 855,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Re-
crutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada, para 
consulta, na Divisão de Administração e Finanças do Instituto 
de Habitação (IH), sita na Travessa Norte do Patane, n.º 102, 9.º 
andar, Ilha Verde, a lista provisória dos candidatos ao concur-
so comum, de acesso, condicionado, documental, para o pre-
enchimento de doze lugares de adjunto-técnico especialista, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, em regime de contrato 
administrativo de provimento do IH, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 2016.

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

Instituto de Habitação, aos 29 de Junho de 2016.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado aos trabalhadores contratados 
em regime de contrato administrativo de provimento 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 Admi-
nistrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para 
o seguinte lugar:

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

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concurso 
se encontra afixado na Direcção dos Serviços de Regulação 
de Telecomunicações, sita na Avenida do Infante D. Hen-
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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。

二零一六年六月三十日於電信管理局

代局長 譚韻儀

（是項刊登費用為 $1,390.00）

環 境 保 護 局

名 單

環境保護局通過以審查文件方式，為行政任用合同人員進行

第一職階首席高級技術員一缺的限制性普通晉級開考公告已於

二零一六年五月二十五日在《澳門特別行政區公報》第二十一期

第二組內公佈。 現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

岑淑平 ............................................................................. 81.33

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，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一六年六月二十九日批示認可）

二零一六年六月二十九日於環境保護局

典試委員會：

主席：環境保護局首席高級技術員 袁文龍 

正選委員：環境保護局顧問高級技術員 Romina Wong

     民政總署首席高級技術員 高耀根

環境保護局通過以審查文件方式，為行政任用合同人員進行

第一職階一等高級技術員一缺的限制性普通晉級開考公告已於

二零一六年五月二十五日在《澳門特別行政區公報》第二十一期

第二組內公佈。 現公佈准考人評核成績如下：

rique, n.os 43-53A, The Macau Square, 22.º andar, Macau, e 
publicado 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 30 de Junho de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Tam Van Iu.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de técnico superior principal, 1.º escalão, do pessoal contratado 
em regime de contrato administrativo de provimento da Direc-
ção dos Serviços de Protecção Ambiental, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 21, II Série, de 25 de Maio de 2016:

Candidato aprovado: valores

Sam Sok Peng ..................................................................... 81,33

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 29 de 
Junho de 2016.

O Júri: 

Presidente: Un Man Long, técnico superior principal da Di-
recção dos Serviços de Protecção Ambiental. 

Vogais efectivos: Romina Wong, técnica superior assessora 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental; e 

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

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de uma vaga 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal con-
tratado em regime de contrato administrativo de provimento 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 21, II Série, de 25 de Maio de 2016:
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合格准考人： 分

吳瑞龍 ............................................................................. 79.56

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一六年六月二十九日批示認可）

二零一六年六月二十九日於環境保護局

典試委員會：

主席：環境保護局首席高級技術員 陳海珊 

正選委員：環境保護局首席高級技術員 袁文龍  

     電信管理局首席高級技術員 梁潔英

環境保護局通過以審查文件方式，為行政任用合同人員進行

第一職階一等技術稽查一缺的限制性普通晉級開考公告已於二

零一六年五月二十五日在《澳門特別行政區公報》第二十一期第

二組內公佈。 現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

鄭德新 ............................................................................. 80.13

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，准考人可自本名單公佈之日起計十個

工作日內提起訴願。

（經運輸工務司司長於二零一六年六月二十九日批示認可）

二零一六年六月二十九日於環境保護局

典試委員會：

主席：環境保護局特級技術員 黃美玲  

正選委員：環境保護局首席高級技術員 陳海珊 

候補委員：民政總署顧問高級技術員 李治洪 

（是項刊登費用為 $3,774.00）

Candidato aprovado: valores

Ng Soi Long ......................................................................... 79,56

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 29 de 
Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Chan Hoi San, técnica superior principal da Di-
recção dos Serviços de Protecção Ambiental.

Vogais efectivos: Un Man Long, técnico superior principal 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental; e

Leong Kit Ieng, técnica superior principal da Direcção dos 
Serviços de Regulação de Telecomunicações.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado para o preenchimento de uma vaga 
de fiscal técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, do pessoal contratado 
em regime de contrato administrativo de provimento da Direc-
ção dos Serviços de Protecção Ambiental, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 21, II Série, de 25 de Maio de 2016:

Candidato aprovado: valores

Cheang Tak San .................................................................. 80,13

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

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

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Junho de 2016).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 29 de 
Junho de 2016.

O Júri:

Presidente: Wong Mei Leng, técnica especialista da Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambiental. 

Vogal efectivo: Chan Hoi San, técnica superior principal da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental. 

Vogal suplente: Lei Chi Hong, técnico superior assessor do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

(Custo desta publicação $ 3 774,00)
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通 告

按照二零一六年六月二十四日運輸工務司司長批示，並根據

第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第12/2015號法律《公

共部門勞動合同制度》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，環境保護局通過考核方式進行普

通對外入職開考，以填補環境保護局人員工務工作範疇編制內三

缺及行政任用合同制度六缺之第一職階二等技術稽查。

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。

為聘任現職位及將在有效期內出現的職位空缺，本開考的

有效期自最後成績名單公佈之日起計一年內有效。

2. 報考條件

所有在遞交投考申請期限內符合以下條件人士均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備初中畢業學歷，且完成不少於50個小時涉及與技術

稽查之職務內容相關之培訓課程，又或具有六個月或以上涉及與

技術稽查之職務內容相關之工作經驗。

3. 報考方式及地點

投考人須填妥第250/2011號行政長官批示核准的《投考報

名表》（可於印務局購買或於其網頁下載），並連同下列文件於

指定期限及辦公時間內以親送方式遞交至澳門馬交石炮台馬路

11號至11號D郵政大樓10樓環境保護局：

a）有效的澳門特別行政區永久性居民身份證副本（須出示

正本作鑑證）；

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 24 de Junho de 2016, 
e nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carrei-
ras dos trabalhadores dos serviços públicos), na Lei n.º 12/2015 
(Regime do contrato de trabalho nos serviços públicos) e no 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, se-
lecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se acha aberto o concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de três lugares do quadro do pessoal e seis lugares em regime 
de contrato administrativo de provimento, de fiscal técnico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, área de actividade de obras públicas, da 
carreira de fiscal técnico da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas. 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 Admi-
nistrativa Especial de Macau. 

O concurso é válido até um ano, a contar da data da publi-
cação da lista classificativa final para o preenchimento dos lugares 
vagos existentes no momento da abertura do concurso e dos 
que venham a verificar-se até ao termo da sua validade.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que reúnam os 
seguintes requisitos dentro do prazo para a apresentação de 
candidaturas:

a) Sejam residentes permanentes de Macau;

b) Reúnam os requisitos gerais para o desempenho de fun-
ções públicas, previstos nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 10.º 
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau; e

c) Possuam como habilitações académicas o ensino secundário 
geral, tendo completado curso de formação não inferior a 
cinquenta horas, relacionado com o conteúdo funcional de fiscal 
técnico ou com experiência profissional alusiva ao mesmo, não 
inferior a seis meses.

3. Forma e local de candidatura

Os candidatos devem apresentar pessoalmente a ficha de 
inscrição em concurso, aprovada pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 250/2011 (à venda na Imprensa Oficial ou descar-
regável do sítio electrónico da mesma), devidamente preenchida 
e assinada, até ao termo do prazo fixado e durante o horário 
de expediente, na sede da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental (DSPA), sita na Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, 
Edifício dos Correios, 10.º andar, acompanhada dos seguintes 
documentos:

a) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 
de Macau válido (é necessária a apresentação do original para 
autenticação); 
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b）本通告所要求之學歷證明文件副本（須出示正本作鑑

證）；

c）本通告所要求的培訓課程或工作經驗的證明文件（根據

第14/2009號法律第八條第三款之規定，工作經驗須以取得該經

驗所任職的僱主實體發出的文件或以個人名譽承諾作出的聲明

證明）副本（須出示正本作鑑證之用）；

d）經投考人簽署之中文或葡文履歷；

e）倘投考人擁有其他補充專業培訓的證明文件，可遞交其

副本作履歷分析之用（須出示正本作鑑證）；

f）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

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，如相關的個人檔案已存有上述

的a）、b）、c）、e）及f）項所指的文件，則免除提交，但須於投考

報名表上明確聲明。

4. 職務內容

須具理論及實用的技術知識及專業資格，按照確定的指示，

在所認識或採用的方法及程序基礎上執行技術運用性質的職務

（如協助監察相關環境法例的遵守；處理環境範疇之投訴個案；

參與相關政府部門聯合檢查等工作）。

5. 薪俸、工作條件及福利

第一職階二等技術稽查薪俸點為第14/2009號法律附件一之

表十三內所載的225點，並享有公職法律制度規定的福利。

6. 甄選方式

甄選以下列的方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試——50%；

b）專業面試——40%；

c）履歷分析——10%。

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (é necessária a apresen-
tação dos originais para autenticação);

c) Fotocópias dos documentos comprovativos do curso de 
formação ou da experiência profissional exigidas no presente 
aviso (nos termos do n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 14/2009, a 
experiência profissional demonstra-se por documento emitido 
pela entidade empregadora onde a mesma foi obtida ou mediante 
declaração pessoal sob compromisso de honra) (é necessária a 
apresentação dos originais para autenticação);

d) Nota curricular em chinês ou português, assinada pelo 
próprio candidato;

e) Caso os candidatos detenham outros documentos compro-
vativos de habilitações profissionais devem entregar cópia dos 
mesmos, para efeitos de análise curricular (é necessária a apre-
sentação dos originais para autenticação);

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

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b), c), e) e f) desde que os mesmos se encontrem já arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

4. Conteúdo funcional

Ao fiscal técnico de 2.ª classe cabem funções de natureza 
executiva de aplicação técnica com base no conhecimento ou 
adaptação de métodos e processos, enquadrados em directivas 
bem definidas, exigindo conhecimentos técnicos, teóricos e 
práticos obtidos através de habilitação académica e profissional 
(tais como: a assistência à fiscalização na observação da legislação 
ambiental, o tratamento de reclamações sobre a área ambiental 
e a participação em inspecção conjunta interdepartamental, entre 
outras).

5. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O fiscal técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
225 da tabela indiciária de vencimentos constante do mapa 13 
do anexo I à Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

6. Métodos de selecção 

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

a) Prova de conhecimentos: 50%; 

b) Entrevista profissional: 40%;

c) Análise curricular: 10%. 
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知識考試以筆試形式進行，最多不超過三小時。知識考試得

分低於50分者，將被淘汰且不能進入接續的甄選方式。

知識考試旨在評估投考人擔任相關職務所具備的一般或專

門知識水平。

專業面試是根據職務要求之特點，確定及評估與投考人之

專業資歷及專業經驗有關之專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人之學歷資格、專業資格、專業資

歷及經驗，曾任工作及專業補充培訓，以審核其擔任特定職務之

能力。

除履歷分析外，投考人若缺席或放棄任一考核，亦被除名。

最後評核分數以100分制計算，最高分數為100分，50分或以

上視為合格，在淘汰試或最後成績中得分低於50分的投考人，均

被淘汰。

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

7. 任用次序

根據第23/2011號行政法規第二十九條第一款規定，通過普

通開考的投考人，按最後成績名單的名次順序任用，本開考屬以

兩種方式任用填補空缺職位的入職開考，則按以下次序任用：

a）以編制內職位任用的方式填補職位；

b）根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第三條

及第五條第一款的規定，以行政任用合同制度任用，試用期為期

六個月。

8. 考試範圍

8.1. 相關的專業知識/擔任該職務範疇的知識；

8.2. 法律知識：

——《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma prova 
escrita e terá a duração máxima de três horas, consideran-
do-se excluídos e não sendo admitidos aos métodos seguintes 
os candidatos que obtenham classificação inferior a 50 pontos 
na prova de conhecimentos.

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

A entrevista profissional visa determinar e avaliar elementos 
de natureza profissional relacionados com a qualificação e a 
experiência profissionais dos candidatos, por comparação com 
o perfil de exigência da função.

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído do concurso, com excepção da análise 
curricular.

A valorização máxima em fase final é de 100 valores e consi-
deram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 50 valores. Consideram-se excluídos os candidatos 
que na prova eliminatória ou na classificação final obtenham 
classificação inferior a 50 valores;

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

7. Ordem de provimento

Nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, nos concursos comuns os candidatos 
aprovados são providos nos lugares segundo a ordenação da 
respectiva lista classificativa final e ainda, no caso de se tratar 
de concurso de ingresso para preenchimento de lugares vagos 
em diversas formas de provimento, de acordo com a seguinte 
ordem:

a) Lugares a preencher por provimento em lugar do quadro;

b) Lugares a preencher por provimento em regime de contrato 
administrativo de provimento, com um período experimental de 
seis meses, nos termos do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 5.º da 
Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos).

8. Programa da prova

8.1. Conhecimentos profissionais relevantes/conhecimentos 
para o desempenho das funções na referida área:

8.2. Conhecimento da legislação: 

— Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;
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——第14/2009號行政法規《核准環境保護局的組織及運

作》；

——經十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法

典》；

——第52/99/M號法令《訂定行政上之違法行為之一般制度

及程序》；

——第110/99/M號法令核淮之《行政訴訟法典》；

——第3/2010號法律之《禁止非法提供住宿》；

——第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

——經十二月二十八日第62 /9 8 / M號法令修改的十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》；

——第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》；

——第13/2016號運輸工務司司長批示——將若干權限授予

環境保護局局長；

——第2/91/M號法律《訂定本地區環境政策應遵守總綱及

基本原則》；

——第8/2014號法律《預防和控制環境噪音》；

——第248/2014號行政長官批示核准之《聲學規定》；

——經八月十九日第46/96/M號法令核准之《澳門供排水規

章》；

——第12/2014號行政法規《水泥製造工業場所的空氣污染

物排放標準及設施管理規定》；

——第15/ 2 016號行政法規《車用無鉛汽油及輕柴油標

準》；

——第1/2008號行政法規《進口新重型及輕型摩托車應遵

守的氣體污染物排放限值的規定》；

——第356/2010號行政長官批示，核准“氣體污染物排放參

數表”（裝有四衝程發動機的車輛），並以之代替第1/2008號行

政法規附件二的表一及表二；

——第1/2012號行政法規《進口新汽車應遵守的尾氣排放

標準的規定》；

——經第59/2015號行政長官批示修改的第41/2012號行政

長官批示核准《新輕型汽車的環保排放標準》；

— Regulamento Administrativo n.º 14/2009, que aprova a orga-
nização e funcionamento da Direcção dos Serviços de Protec-
ção Ambiental;

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

— Decreto-Lei n.º 52/99/M, que define o regime geral das in-
fracções administrativas e o respectivo procedimento;

— Decreto-Lei n.º 110/99/M, que aprova o Código de Processo 
Administrativo Contencioso;

— Lei n.º 3/2010 — Proibição de prestação ilegal de alojamento;

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

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

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

— Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públi-
cas n.º 13/2016 — Subdelega competências no director dos Ser-
viços de Protecção Ambiental;

— Lei n.º 2/91/M, que define o enquadramento geral e os 
princípios fundamentais a que deve obedecer a política de am-
biente no Território;

— Lei n.º 8/2014 — Prevenção e controlo do ruído ambiental;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 248/2014, que aprova 
a Norma sobre Acústica;

— Decreto-Lei n.º 46/96/M, de 19 de Agosto, que aprova o 
Regulamento de Águas e de Drenagem de Águas Residuais de 
Macau;

— Regulamento Administrativo n.º 12/2014, Limites de emissão 
de poluentes atmosféricos e normas de gestão de instalações 
dos estabelecimentos industriais de produção de cimento;

— Regulamento Administrativo n.º 15/2016 — Normas relativas 
à gasolina sem chumbo e ao gasóleo leve para veículos;

— Regulamento Administrativo n.º 1/2008, Fixação dos li-
mites de emissão de gases poluentes a que devem obedecer os 
motociclos e ciclomotores novos aquando da sua importação;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 356/2010, que aprova as 
Tabelas de parâmetros de emissões de gases poluentes (Veículos 
com motor a quatro tempos), as quais substituem as tabelas I e 
II constantes do Anexo II ao Regulamento Administrativo 
n.º 1/2008;

— Regulamento Administrativo n.º 1/2012 — Fixação dos 
limites de emissão de gases de escape a que devem obedecer os 
automóveis novos aquando da sua importação;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 41/2012, com a nova 
redacção dada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 59/2015, 
que aprova as «Normas Ecológicas de Emissão de Gases 
Poluentes por Automóveis Ligeiros Novos»;
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——第32/2002號行政長官公告，命令公佈關於中華人民共

和國就一九八九年三月二十二日於巴塞爾簽署的《控制危險廢物

越境轉移及其處置的巴塞爾公約》繼續適用於澳門特別行政區

承擔當事國責任的通知書；

——第52/2002號行政長官公告，命令公佈經一九九五年九

月十八日至二十二日於日內瓦召開的締約方會議第三次會議作出

的一九九五年九月二十二日第III/1號決定通過的《控制危險廢物

越境轉移及其處置巴塞爾公約》修正案的批准書；

——第171/2016號行政長官批示——禁止從台灣地區進口

及轉運《控制危險廢物越境轉移及其處置巴塞爾公約》的危險

廢物至澳門特別行政區；

——第21/2011號行政法規《環保與節能基金》；

——第22/2011號行政法規《環保、節能產品和設備資助計

劃》。

——環境指引（載於本局網頁：www.dspa.gov.mo）：

• 餐飲業及同類場所油煙、黑煙和異味污染控制指引；

• 工程及樁基礎工程黑煙及噪音控制指引；

• 裝修工程污染控制指引；

• 鍋爐或火爐排放黑煙和微粒污染控制指引；

• 地盤污染控制指引；

• 酒店及同類場所的環境污染控制指引；

• 廣告招牌、建築物裝飾燈和戶外電子顯示屏控制指引；

• 關於混凝土攪拌廠污染控制技術指引；

• 關於瀝青攪拌廠污染控制技術指引；

• 拆卸工程污染控制指引；

• 拆除爆破工程污染控制指引；

— Aviso do Chefe do Executivo n.º 32/2002, que manda publi-
car a notificação da República Popular da China sobre a assun-
ção das responsabilidades de parte em relação à continuação 
da aplicação na RAEM da Convenção de Basileia sobre o Con-
trolo de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos 
e Sua Eliminação, concluída em Basileia, em 22 de Março de 
1989;

— Aviso do Chefe do Executivo n.º 52/2002, que manda publi-
car a alteração à Convenção de Basileia sobre o Controlo dos 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e Sua 
Eliminação, adoptada na 3.ª Conferência dos Estados Partes, 
realizada em Genebra de 18 a 22 de Setembro de 1995, através 
da Decisão III/1, de 22 de Setembro de 1995;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 171/2016 — Proíbe 
na Região Administrativa Especial de Macau a importação e 
o trânsito de Taiwan dos resíduos perigosos da Convenção de 
Basileia sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de 
Resíduos Perigosos e Sua Eliminação;

— Regulamento Administrativo n.º 21/2011 — Fundo para a 
Protecção Ambiental e a Conservação Energética;

— Regulamento Administrativo n.º 22/2011 — Plano de 
Apoio Financeiro à Aquisição de Produtos e Equipamentos 
para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética;

— Instruções para protecção ambiental (disponíveis na página 
electrónica da DSPA: www.dspa.gov.mo):

• Instruções para controlo da poluição por fumos negros e 
oleosos e maus cheiros provenientes dos estabelecimentos de 
restauração e bebidas e estabelecimentos congéneres; 

• Instruções para controlo do ruído e fumo negro provocado 
por obras de construção e obras com cravação de estacas;

• Instruções para controlo da poluição provocada pelas 
obras de conservação; 

• Instruções para controlo da poluição por fumos negros e 
partículas provenientes das caldeiras ou das fornalhas; 

• Instruções para controlo da poluição proveniente dos locais de 
obras; 

• Instruções para controlo da poluição ambiental provenien-
tes dos estabelecimentos de hotelaria e estabelecimentos con-
géneres;

• Instruções para controlo da poluição luminosa proveniente 
dos painéis publicitários, das iluminações decorativas e dos 
monitores LED no exterior dos edifícios; 

• Instruções técnicas para o controlo de poluição provenien-
te da fábrica de betão; 

• Instruções técnicas para o controlo de poluição proveniente 
da fábrica de betume;

• Instruções para o controlo de poluição proveniente das 
obras de demolição; 

• Instruções para o controlo de poluição proveniente dos 
processos de explosão e demolição; 
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• 廟宇及相關場所燃燒冥鏹空氣污染控制一般指引；

• 廢車場環境污染控制指引；

• 關於餐飲業場所加裝油煙控制設備與設置煙囪等的建議

技術規範。

投考人在知識考試（筆試）可攜帶上述所指之法例及環境指

引作參閱，但有關文本內不能附有任何註解及範例。投考人不得

使用電子設備及不得查閱其他參考書籍或資料。知識考試的地

點、日期及時間將於公佈准考人確定名單時通知。

9. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門馬交石

炮台馬路11號至11號D郵政大樓地下，並同時上載於本局網頁

（http://www.dspa.gov.mo）。

10. 適用法例

開考程序由第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》規範。

11. 注意事項

投考人向本局所遞交的資料將按第8/2005號法律《個人資

料保護法》及個人資料保護辦公室第01/2011號許可《關於豁免

履行通知的義務——招聘資料的處理》的規定處理。

12. 典試委員會之組成如下

主席：環境保護局副局長 葉擴林

正選委員：環境監察處處長 崔永全

  首席高級技術員 袁文龍

候補委員：環境監察處職務主管 趙振華

  首席高級技術員 陳海珊

二零一六年六月三十日於環境保護局

局長 譚偉文

（是項刊登費用為 $12,840.00）

• Instruções gerais para o controlo da poluição do ar originada 
pela queima de papéis votivos em templos e locais congéneres;

• Instruções para o controlo de poluição ambiental causada 
pelos locais de depósito de veículos abandonados; e

• Normas técnicas propostas para a instalação de chaminés 
equipamentos de controlo da poluição por fumos negros e oleosos 
e cheiros provenientes dos estabelecimentos de restauração e 
bebidas e estabelecimentos congéneres.

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), os exa-
minandos podem trazer a legislação e as instruções para pro-
tecção ambiental acima referidas para efeitos de consulta, não 
devendo tais documentos conter quaisquer anotações ou casos 
particulares exemplificativos. Os examinandos não podem 
trazer equipamentos electrónicos e consultar outros livros ou 
documentos de referência. As informações sobre o local, data 
e horas da realização da prova de conhecimentos serão publi-
cadas com a lista definitiva dos candidatos admitidos. 

9. Locais de afixação da lista provisória, definitiva e clas-
sificativa: A lista provisória, definitiva e classificativa serão 
publicadas na Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, Edifício 
dos Correios, rés-do-chão, e na página electrónica da DSPA: 
www.dspa.gov.mo.

10. Legislação aplicável

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

11. Observações importantes

Os dados e informações que os candidatos apresentam a estes 
Serviços serão tratados de acordo com a Lei n.º 8/2005, (Lei 
da Protecção de Dados Pessoais) e nos termos do disposto na 
Autorização n.º 01/2011 (Isenção da obrigação de notificação 
— Tratamento de dados de recrutamento) do Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais.

12. O júri do concurso terá a seguinte composição

Presidente: Ip Kuong Lam, subdirector da Direcção dos Ser-
viços de Protecção Ambiental.

Vogais efectivos: Choi Weng Chun, chefe da Divisão de Ins-
pecção Ambiental; e

Un Man Long, técnico superior principal. 

Vogais suplentes: Chio Chan Wa, chefia funcional da Divisão 
de Inspecção Ambiental; e

Chan Hoi San, técnico superior principal.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 30 de 
Junho de 2016.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 12 840,00)
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能 源 業 發 展 辦 公 室

公 告

為填補經由能源業發展辦公室行政任用合同任用的高級技

術員職程（工程範疇）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澳門新口

岸宋玉生廣場398號中航大廈7樓的公告欄，並於本辦公室及行

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。

二零一六年六月三十日於能源業發展辦公室

主任  許志樑

（是項刊登費用為 $1,126.00）

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

於二零一六年六月八日第二十三期《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首席高級技術員兩缺；

二、技術員職程之第一職階首席技術員一缺；

三、技術輔導員職程之第一職階首席技術輔導員一缺。

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DO SECTOR ENERGÉTICO

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Gabinete para 
o Desenvolvimento do Sector Energético, sito na Alameda Dr. 
Carlos D’Assumpção, n.º 398, Edifício CNAC, 7.º andar, e publi-
cado nas páginas electrónicas deste Gabinete e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, o aviso referente 
à abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores deste Gabinete, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 23/2011 
«Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de engenharia civil, dos trabalhadores con-
tratados por contrato administrativo de provimento do Gabinete 
para o Desenvolvimento do Sector Energético, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, aos 
30 de Junho de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Hoi Chi Leong.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

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, se-
lecção, 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 23, II Série, de 8 de 
Junho de 2016:

1. Dois lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior;

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

3. Um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da car-
reira de adjunto-técnico.
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根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一六年六月二十九日於運輸基建辦公室

辦公室主任 何蔣祺

（是項刊登費用為 $1,429.00）

通 告

按照運輸工務司司長於二零一六年六月二十四日批示，並根

據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，運輸基建辦公

室通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同制度

招聘技術員職程第一職階二等技術員（機電範疇）一缺，以及未

來將出現的相同範疇第一職階二等技術員職缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行，投考報名表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

二十日內遞交。

本開考有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

2.1 澳門特別行政區永久性居民；

2.2 根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

2.3 具備機電工程或其他相關領域高等課程學歷。

3. 報名方式、應遞交的文件及收件地點

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的《投考報

名表》（可於印務局購買或於該局網頁內下載），並於指定期限

及辦公時間內以親送方式到澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈

26樓運輸基建辦公室遞交。

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

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 29 de 
Junho de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 24 de Junho de 2016, 
e 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 forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos), se acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área de 
engenharia electromecânica, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do Gabinete para as Infra-estruturas de 
Transportes, e dos que vierem a verificar-se na mesma área:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de 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 satisfaçam as 
seguintes condições:

2.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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

2.3 Possuam habilitações académicas ao nível de curso supe-
rior na área de engenharia electromecânica ou afins.

3. Formalização de candidaturas, documentos a apresentar e 
local de apresentação de candidaturas

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da «Ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 250/2011 (o impresso pode ser 
comprado ou descarregado da página electrónica da Imprensa 
Oficial), devendo a mesma ser entregue pessoalmente, conjun-
tamente com os documentos abaixo indicados, até ao termo 
do prazo fixado durante as horas normais de expediente no 
Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, sito na Rua 
do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso Interna-
cional, 26.º andar, Macau.
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3.1 與公共部門無聯繫之投考人遞交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本；

c）經投考人簽署的履歷（詳列學歷、職業補充培訓及工作經

驗，以及附同相關證明文件）。

3.2 與公共部門有聯繫之投考人遞交：

與公共部門有聯繫的投考人須遞交上點a）、b）和c）項所指

文件以及由所屬部門發出的個人資料紀錄。

如所屬部門的個人檔案已存有上點a）和b）項所指文件以及

個人資料紀錄，則免除提交，但須於《投考報名表》內明確聲明。

3.3 遞交文件的副本時，須出示文件的正本或認證本。投考

人如有合理理由無法交齊用作證明符合報考要件的文件，應以

個人名譽作出聲明，承諾在臨時名單中的指定期限內補交所欠

文件，否則被除名。

4. 職務內容

須具專業技能及從高等專科課程獲得專業知識，以便對既

定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的

職務。研究、改編或採用技術方法和程序制定研究工作、構思及

發展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會

議，以便協助上級在政策制定措施及對機電範疇的管理方面作

出決定，主要職務包括：監管機電工程項目的外判公司施工質量

和進度，分析、研究及評估並提交相關報告，以及跟進機電工程

項目的招標程序。

5. 薪俸待遇

第一職階二等技術員之薪俸點為第14/2009號法律附件一表

二所載的第五級別350點，以及享有公職一般制度規定的權利及

福利。

6. 聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及續

後條文的規定，以行政任用合同制度任用，試用期為期六個月。

3.1 Candidatos não vinculados aos serviços públicos:

a) Cópia do documento de identidade válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) Nota curricular, devidamente assinada pelo candidato, 
donde constem, detalhadamente, habilitação académica, for-
mação profissional complementar e experiência profissional, 
devendo a mesma ser acompanhada dos documentos compro-
vativos do mencionado.

3.2 Candidatos vinculados aos serviços públicos:

Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 
anterior e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) do ponto anterior, bem como do registo biográfico, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados no respectivo processo 
individual, devendo ser declarado expressamente tal facto na 
«Ficha de inscrição em concurso».

3.3 No acto de entrega de documentos em cópia devem ser 
exibidos os documentos originais ou devidamente autenticados. 
Se o candidato não puder, por motivo justificado, apresentar 
todos os documentos comprovativos dos requisitos de candida-
tura, deve declarar, sob compromisso de honra, a situação em 
que se encontra, devendo apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão. 

4. Conteúdo funcional

Cabem funções de estudo e aplicação de métodos e proces-
sos de natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, 
enquadradas em planificação estabelecida, requerendo uma 
especialização e conhecimentos profissionais adquiridos atra-
vés de um curso superior. Estuda, adapta ou aplica métodos e 
processos técnico-científicos, elaborando estudos, concebendo 
e desenvolvendo projectos, emitindo pareceres e participando 
em reuniões e grupos de trabalho de carácter departamental 
e interdepartamental, tendo em vista preparar a tomada de 
decisão superior sobre medidas de política e gestão na área de 
engenharia electromecânica. As funções principais abrangem: 
supervisionar a qualidade e o progresso das obras da enge-
nharia electromecânica executadas pela empresa contratada, 
analisar, estudar, avaliar e apresentar os respectivos relatórios, 
bem como assegurar o acompanhamento do processo do con-
curso. 

5. Vencimento e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, nível 5, constante no Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias previstos no re-
gime geral da Função Pública.

6. Forma de provimento

Contrato administrativo de provimento, precedido de um pe-
ríodo experimental de seis meses, nos termos do artigo n.º 4 e 
seguintes da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos).
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7. 甄選方法

7.1 甄選採用以下評分方法及比例計算：

a）知識考試——50%；

b）專業面試——40%；

c）履歷分析——10%。

7.2 上述a）及b）項的甄選方法均屬淘汰性質。

知識考試以筆試形式進行，時間為三小時。知識考試得分低

於百分之五十者，將被淘汰且不能進入第b）項甄選。

專業面試得分低於百分之五十者，將被淘汰且不能進入第

c）項甄選。

除上述甄選方法c）項外，投考人若缺席或放棄任一考核，亦

被淘汰。

最後成績以0分至100分表示。最後成績是在各項甄選方法

中得分的加權算術平均數。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分的投考人，均作被淘汰論。

如得分相同，投考人的排序按第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條所規定的優先條件為

之。

8. 甄選方法的目的

知識考試：評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平；

專業面試：根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工作

資歷及工作經驗方面的專業條件；

履歷分析：透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、工

作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職務的能力。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

——《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

——第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》；

7. Métodos de selecção

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

a) Prova de conhecimentos — 50%;

b) Entrevista profissional — 40%;

c) Análise curricular — 10%.

7.2 Os métodos referidos nas alíneas a) e b) do ponto ante-
rior têm carácter eliminatório. 

A prova de conhecimentos reveste-se de forma escrita e tem 
a duração de três horas. Consideram-se excluídos os candida-
tos que obtenham classificação inferior a 50 pontos percentuais 
sem direito a ser admitido ao método de selecção constante na 
alínea b).

Não serão admitidos ao método de selecção constante na alí-
nea c), e consideram-se excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 50 pontos percentuais na entrevista pro-
fissional.

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

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

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

8. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos: avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos, exigíveis para o exercício da função;

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

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

9. Programa da prova

O programa da prova abrangerá as seguintes matérias:

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

— Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M;
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——經十二月二十八日第62/98/M號法令修改的十二月二十一

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律《公務人員職程制度》；

——第289/2007號行政長官批示；

——第25/2012號行政長官批示；

——第78/2015號運輸工務司司長批示修改的第72/2015號

運輸工務司司長批示；

——經五月十五日第30/89/M號法令及第6/2006號行政法規

修訂的十二月十五日第122/84/M號法令——有關工程、取得財

貨及勞務之開支制度；

——第63/85/M號法令——購置物品及取得服務之程序；

——第74/99/M號法令——公共工程承攬合同之法律制度；

——機電工程的基本知識；

——公文寫作實際應用（撰寫與本招聘職務內容有關之報

告書、工程實施細則等招標文件）。

知識考試時，投考人可查閱上述所列法例（有關法例的文本

中，除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋），但不

得使用任何含非考試範圍內所指法律文本的其他資料、刊物、文

件、書本或法例彙編。

10. 公佈名單

臨時名單、確定名單及中間成績名單將會張貼於澳門羅保博

士街1-3號國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室，並同時上載於本

辦公室之網頁（http://www.git.gov.mo）。

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》。

11. 適用法例

本開考由第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第23/2011

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

12. 注意事項

投考人提供之資料只作本辦公室是次招聘用途，所有遞交的

資料將按照第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定進行處理。

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

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

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 289/2007;

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 25/2012;

— Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas n.º 72/2015, alterado pelo Despacho do Secretário para 
os Transportes e Obras Públicas n.º 78/2015;

— Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com a 
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio, e pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regi-
me das despesas com obras e aquisição de bens e serviços;

— Decreto-Lei n.º 63/85/M — Processo de Aquisição de 
Bens e Serviços;

— Decreto-Lei n.º 74/99/M — Regime Jurídico do Contrato 
das Empreitadas de Obras Públicas;

— Conhecimentos básicos da engenharia electromecânica;

— Redacção de correspondências oficiais (Elaboração de 
informação relacionada com o conteúdo funcional deste recru-
tamento e documentos para os concursos públicos como regu-
lamento de execução da obra).

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação acima referida (na sua versão ori-
ginal, sem anotações do editor e sem qualquer nota ou registo 
pessoal), não podendo ser consultadas outras informações, pu-
blicações, documentos, livros ou compilações de legislação que 
contenham legislação que não esteja incluída no programa.

10. Publicação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, sito na 
Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso 
Internacional, 26.º andar, Macau, e disponibilizadas na página 
electrónica deste Gabinete (http://www.git.gov.mo). 

O local, a data e a hora da realização da prova de conheci-
mentos constarão do aviso referente à lista definitiva dos can-
didatos admitidos.

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

11. Legislação aplicável

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

12. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 (Lei da 
Protecção de Dados Pessoais).
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13. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：副主任　吳景松

正選委員：首席高級技術員　梁智康

     首席高級技術員　雷穎茹

候補委員：一等高級技術員　鄧樂聰

     顧問高級技術員　鄭艷霞

二零一六年六月三十日於運輸基建辦公室

主任 何蔣祺

（是項刊登費用為 $9,043.00）

交 通 事 務 局

名 單

按照刊登於二零一五年四月二十二日第十六期第二組《澳門

特別行政區公報》之通告，交通事務局通過考核方式進行普通對

外入職開考，以填補交通事務局以行政任用合同方式任用的行政

技術助理員職程第一職階二等行政技術助理員（行政文員範疇）

五缺，現公佈最後成績名單如下：

合格的投考人： 分

1.º 錢振榮 ..................................................................... 77.12 

2.º 何健永 ..................................................................... 74.50 

3.º 李浩基 ..................................................................... 74.34 

4.º 伍愛華 ..................................................................... 70.11 

5.º 王雅芳 ..................................................................... 70.01 

6.º 方杏華 ..................................................................... 69.87 

7.º 冼咏霞 ..................................................................... 69.77 

8.º 關惠思 ..................................................................... 69.34 

9.º 胡嘉碧 ..................................................................... 68.46 

10.º 談詠芯 ..................................................................... 68.39 

11.º 蔡家堯 ..................................................................... 68.36 

12.º 周  ......................................................................... 68.27 

13.º 羅翠珊 ..................................................................... 68.17 

14.º 鍾志華 ..................................................................... 67.74 

15.º 黃詠欣 ..................................................................... 67.70 

13. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ng Keng Chung, coordenador-adjunto.

Vogais efectivos: Leong Chi Hong, técnico superior princi-
pal; e

Loi Weng U, Estela, técnica superior principal.

Vogais suplentes: Tang Lok Chung, técnico superior de 1.ª 
classe; e

Cheang Im Ha, técnica superior assessora.

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 30 de 
Junho de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 9 043,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
cinco lugares de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 
1.º escalão, área de oficial administrativo, em regime de contrato 
administrativo de provimento da carreira de assistente técnico 
administrativo da Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 22 de 
Abril de 2015:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chin, Chan Weng ....................................................... 77,12 

2.º Ho, Kin Wing .............................................................. 74,50 

3.º Lei, Hou Kei ................................................................ 74,34 

4.º Ng, Oi Wa .................................................................... 70,11 

5.º Wong, Nga Fong ......................................................... 70,01 

6.º Fong, Hang Wa ........................................................... 69,87 

7.º Xian, Yongxia ............................................................. 69,77 

8.º Kuan, Wai Si ............................................................... 69,34 

9.º Wu, Ka Pek ................................................................. 68,46 

10.º Tam, Weng Sam .......................................................... 68,39 

11.º Choi, Ka Io .................................................................. 68,36 

12.º Chao, San..................................................................... 68,27 

13.º Lo, Choi San ............................................................... 68,17 

14.º Chong, Chi Wa ............................................................ 67,74 

15.º Wong, Weng Ian ......................................................... 67,70 
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合格的投考人： 分

16.º 吳俊鴻 ..................................................................... 67.52 

17.º 葉善恆 ..................................................................... 67.39 

18.º 蔡可琪 ..................................................................... 67.34 

19.º 高詠然 ..................................................................... 67.20 

20.º 譚綺嵐 ..................................................................... 67.00 

21.º 譚若玲 ..................................................................... 66.97 

22.º 曹穎敏 ..................................................................... 66.94 

23.º 鄧玉婷 ..................................................................... 66.84 

24.º 郭婉瑩 ..................................................................... 66.69 

25.º 林慧儀 ..................................................................... 66.40 

26.º Jacinto Kuong, Eurico .......................................... 66.34 

27.º 陳秀珊 ..................................................................... 66.24 

28.º 岑啓彥 ..................................................................... 66.14 

29.º 孫家豪 ..................................................................... 66.10 

30.º 雷國勝 ..................................................................... 65.94 

31.º 黃杏盈 ..................................................................... 65.05 

32.º 何芷珊 ..................................................................... 64.92 

33.º 陳詠琛 ..................................................................... 64.72 

34.º 李嘉輝 ..................................................................... 64.59 

35.º 黃善羚 ..................................................................... 64.09 

36.º 周婉琪 ..................................................................... 63.97 

37.º 吳詩彤 ..................................................................... 63.95 

38.º 高嘉寶 ..................................................................... 63.82 

39.º 何嘉敏 ..................................................................... 63.59 

40.º 李美欣 ..................................................................... 62.90 

41.º 陳鏡燊 ..................................................................... 62.87 

42.º 李繼祥 ..................................................................... 62.79 

43.º 陳美琪 ..................................................................... 62.54 

44.º 潘嘉莉 ..................................................................... 62.29 

45.º 徐曾 ......................................................................... 62.17 

46.º 伍潤達 ..................................................................... 61.87 

47.º 黃啓發 ..................................................................... 61.59 

48.º 袁迪敏 ..................................................................... 61.40 

49.º 謝燕芳 ..................................................................... 61.34 

50.º 趙俊源 ..................................................................... 61.27 

51.º 吳金釵 ..................................................................... 61.17 

52.º 何文貞 ..................................................................... 60.99 

53.º 陳善言 ..................................................................... 60.84 

54.º 趙嘉豪 ..................................................................... 60.27 

55.º 陳杏瑩 ..................................................................... 60.22 

56.º 李詠康 ..................................................................... 59.92 

57.º 林敏 ......................................................................... 58.59 

Candidatos aprovados: valores

16.º Ng, Chon Hong ........................................................... 67,52 

17.º Ip, Sin Hang ................................................................ 67,39 

18.º Choi, Ho Kei ............................................................... 67,34 

19.º Kou, Weng In .............................................................. 67,20 

20.º Tam, I Lam .................................................................. 67,00 

21.º Tam, Ieok Leng........................................................... 66,97 

22.º Chou, Veng Man Marcella ........................................ 66,94 

23.º Tang, Iok Teng ............................................................ 66,84 

24.º Kuok, Un Ieng ............................................................ 66,69 

25.º Lam, Wai Yee ............................................................. 66,40 

26.º Jacinto Kuong, Eurico ............................................... 66,34 

27.º Chan, Sao San ............................................................. 66,24 

28.º Sam, Kai In ................................................................. 66,14 

29.º Sun, Ka Hou ................................................................ 66,10 

30.º Loi, Kuok Seng ........................................................... 65,94 

31.º Wong, Hang Ieng ........................................................ 65,05 

32.º Ho, Chi San ................................................................. 64,92 

33.º Chan, Weng Sam ........................................................ 64,72 

34.º Lei, Ka Fai ................................................................... 64,59 

35.º Wong, Sin Leng........................................................... 64,09 

36.º Chao, Un Kei .............................................................. 63,97 

37.º Ng, Si Tong .................................................................. 63,95 

38.º Kou, Ka Pou ................................................................ 63,82 

39.º Ho, Ka Man ................................................................. 63,59 

40.º Lei, Mei Ian ................................................................. 62,90 

41.º Chan, Keang San ........................................................ 62,87 

42.º Lei, Kai Cheong ......................................................... 62,79 

43.º Chan, Mei Kei ............................................................. 62,54 

44.º Pun, Ka Lei ................................................................. 62,29 

45.º Xu, Ceng ...................................................................... 62,17 

46.º Ng, Ion Tat ................................................................... 61,87 

47.º Wong, Kai, Fat ............................................................ 61,59 

48.º Un, Tek Man ............................................................... 61,40 

49.º Che, In Fong ................................................................ 61,34 

50.º Chiu, Chun Yuen ........................................................ 61,27 

51.º Wu, Jinchai .................................................................. 61,17 

52.º Ho, Man Cheng .......................................................... 60,99 

53.º Chan, Sin In ................................................................ 60,84 

54.º Chiu, Ka Hou .............................................................. 60,27 

55.º Chan, Hang Ieng ........................................................ 60,22 

56.º Lei, Weng Hon ............................................................ 59,92 

57.º Lam, Man .................................................................... 58,59 
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合格的投考人： 分

58.º 黃文軒 ..................................................................... 58.42 

59.º 植沛霞 ..................................................................... 58.14 

60.º 蕭美倩 ..................................................................... 58.10 

61.º 陳棟堅 ..................................................................... 58.09 

62.º 黃德芳 ..................................................................... 57.79 

63.º 彭金鳳 ..................................................................... 57.09 

64.º 林孟秋 ..................................................................... 55.37 

65.º 麥美娟 ..................................................................... 54.37 

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：902名；

——因缺席專業面試被淘汰之投考人：30名。

b）根據第23/2011號行政法規第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰之投考人：770名。

——因違反《准考人須知》之規定被淘汰之投考人：1名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈公告在《澳門特別行政區公報》之日起計十個工作日

內，就最後成績名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年六月二十八日運輸工務司司長的批示確認）

二零一六年六月十七日於交通事務局

典試委員會：

主席：處長 鍾慧璇

正選委員：職務主管（顧問高級技術員） 羅杰凱

  首席行政技術助理員 張詠芷

（是項刊登費用為 $5,340.00）

Candidatos aprovados: valores

58.º Wong, Man Hin .......................................................... 58,42 

59.º Chek, Pui Ha ............................................................... 58,14 

60.º Sio, Mei Sin ................................................................. 58,10 

61.º Chan, Tong Kin .......................................................... 58,09 

62.º Huang, Defang ............................................................ 57,79 

63.º Peng, Jinfeng ............................................................... 57,09 

64.º Lam, Mang Chao ........................................................ 55,37 

65.º Mak, Mei Kun ............................................................. 54,37 

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: 
902 candidatos;

— Excluídos por ter faltado à entrevista profissional: 30 candi-
datos. 

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos: 770 candidatos;

— Excluído por ter violado o disposto nas «Observações 
para os candidatos admitidos»: 1 candidato.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da lista classi-
ficativa final, para a entidade que autorizou a abertura do concur-
so, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação 
da lista no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

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

Transportes e Obras Públicas, de 28 de Junho de 2016). 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 17 
de Junho de 2016. 

O Júri: 

Presidente: Chong Wai Sun, chefe de divisão.

Vogais efectivas: Lo Kit Hoi, chefia funcional (técnica supe-
rior assessora); e

Cheung Wing Chi, assistente técnica administrativa principal.

(Custo desta publicação $ 5 340,00)
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