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SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos de acesso, 
condicionados, documentais, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», para o preenchimento 
dos seguintes lugares do quadro do pessoal dos Serviços de 
Polícia Unitários:

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

Três lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área admi-
nistrativa e financeira.

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos con-
cursos se encontram afixados no Departamento de Gestão de 
Recursos dos Serviços de Polícia Unitários, sito na Avenida 
da Praia Grande, n.os 730-804, Edf. China Plaza, 16.º andar, 
e publicados nos websites destes Serviços e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, e que o prazo 
para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Serviços de Polícia Unitários, aos 18 de Agosto de 2016.

O Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U 
Man.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os concursos comuns, 
de acesso, condicionados e documentais, para o preenchimento 
dos lugares abaixo indicados do pessoal civil destes Serviços, nos 
termos das Leis n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos» e n.º 12/2015 «Regime do contrato 
de trabalho nos serviços públicos», do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos» e do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 231/2011:

1) Do quadro de pessoal civil dos Serviços de Alfândega

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

警 察 總 局

公 告

茲通知，根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第

14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規

定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，以填補警察總局人員

編制內以下空缺：

第一職階顧問高級技術員一缺（資訊範疇）；及

第一職階一等技術員（行政及財政範疇）三缺。

上述開考通告正張貼於南灣大馬路730至804號中華廣場

十六樓警察總局資源管理廳，並於本局及行政公職局網頁內公

佈，報考者應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接

的首個工作日起計十天內申請。

二零一六年八月十八日於警察總局

局長辦公室協調員 趙汝民

（是項刊登費用為 $1,292.00）

海 關

公 告

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》、第14/2016號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》及第231/2011號行政長官批示的規

定，現以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，以填補下列

海關文職人員之空缺：

1）編制內人員：

行政技術助理員職程第一職階首席特級行政技術助理員一

缺。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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2）行政任用合同人員：

技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員兩缺；

行政技術助理員職程第一職階特級行政技術助理員四缺。

上述開考通告已張貼於澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端

海關大樓行政財政廳人力資源處，並於本部門及行政公職局網

頁內公佈。開考報名表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊

登之日緊接第一個工作日起計十天內遞交。

二零一六年八月十六日於海關

副關長 冼桓球

（是項刊登費用為 $1,674.00）

通 告

第22/2016/DAF/SA號公開招標

澳門海關宣佈，根據行政長官於二零一六年七月四日作出的

批示，為取得——“船長約8米巡邏艇”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八月三十

日上午十時三十分，在澳門特別行政區海關——海上監察廳（地

址：青洲上街200號）舉行。

標書必須於二零一六年九月二十日下午五時前遞交至上述之

海關辦事處。

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壹佰捌拾肆萬元整

（$1,840,000.00）之證明文件，而該保證金是以存款方式或銀行

2) Provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento:

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

— Quatro lugares de assistente técnico administrativo espe-
cialista, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico adminis-
trativo.

 Mais se informa que os avisos de abertura dos concursos 
se encontram afixados e publicados, respectivamente, na Divisão 
de Recursos Humanos do Departamento Administrativo e 
Financeiro, situada no Edifício dos Serviços de Alfândega, 
localizado na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I, SW, 
Barra-Macau e nos websites destes Serviços e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, e que o prazo 
para a apresentação da ficha de inscrição em concurso 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.

Serviços de Alfândega, aos 16 de Agosto de 2016.

O Subdirector-geral, Sin Wun Kao.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

Avisos

Concurso Público n.º 22/2016/DAF/SA

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de 
acordo com o despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 4 
de Julho de 2016, se encontra aberto o concurso público para a 
aquisição da «Lancha de fiscalização com comprimento cerca 
de 8 metros».

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 públi-
co realizar-se-á no Departamento de Inspecção Marítima dos 
Serviços de Alfândega da RAEM (sito na Rua da Ilha Verde 
n.º 200), pelas 10,30 horas, no dia 30 de Agosto de 2016.

As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços 
de Alfândega de Macau até às 17,00 horas do dia 20 de Setem-
bro de 2016.

Para além dos documentos acima referidos, exigidos no 
respectivo programa do concurso e no caderno de encargos, 
deve o concorrente entregar ainda o documento comprovativo 
da efectivação da caução provisória no valor de um milhão, 
oitocentas e quarenta mil patacas ($ 1 840 000,00) à ordem 
dos Serviços de Alfândega de Macau, mediante depósito em 
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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。

開標將於二零一六年九月二十一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。

第23/2016/DAF/SA號公開招標

澳門海關宣佈，根據行政長官於二零一六年六月二十二日作

出的批示，為取得——“17~25米巡邏船”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八月

三十一日上午十時三十分，在澳門特別行政區海關——海上監察

廳（地址：青洲上街200號）舉行。

標書必須於二零一六年九月二十七日下午五時前遞交至上

述之海關辦事處。

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叁佰貳拾萬元整

（$3,200,000.00）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。

開標將於二零一六年九月二十八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。

二零一六年八月十六日於海關

關長 黃有力

（是項刊登費用為 $3,171.00）

按照二零一六年七月五日保安司司長批示，並根據第

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

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 21 de 
Setembro de 2016. 

Concurso Público n.º 23/2016/DAF/SA

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de 
acordo com o despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 22 
de Junho de 2016, se encontra aberto o concurso público para 
a aquisição da «Lancha de fiscalização de 17~25 metros».

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 públi-
co realizar-se-á no Departamento de Inspecção Marítima dos 
Serviços de Alfândega da RAEM (sito na Rua da Ilha Verde 
n.º 200), pelas 10,30 horas, no dia 31 de Agosto de 2016.

As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços 
de Alfândega de Macau até às 17,00 horas do dia 27 de Setem-
bro de 2016.

Para além dos documentos acima referidos, exigidos no 
respectivo programa do concurso e no caderno de encargos, 
deve o concorrente entregar ainda o documento comprovativo 
da efectivação da caução provisória no valor de três milhões e  
duzentas mil patacas ($ 3 200 000,00) à ordem dos Serviços de 
Alfândega de Macau, mediante depósito em dinheiro ou ga-
rantia bancária. Caso a caução provisória seja efectivada atra-
vés 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 28 de 
Setembro de 2016. 

Serviços de Alfândega, aos 16 de Agosto de 2016.

O Director-geral, Vong Iao Lek.

(Custo desta publicação $ 3 171,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 5 de Julho de 2015, e nos termos defini-
dos nas Leis n.os 14/2009 e 12/2015, bem como no Regulamento 
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定，澳門海關現通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任

用合同方式招聘第一職階技術工人（電工範疇）一缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

在遞交投考報名表之期限內，符合以下條件的人士均可投

考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

c）具備小學畢業學歷；

d）具備與職務相關之專業資格。

3. 投考方式

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的投考報名

表（格式一，可於印務局購買或在該局網站下載），並連同下列

文件於指定限期及辦公時間內親送澳門媽閣上街嘉路一世船塢

西南端海關大樓報名。

投考人應提交下列文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

c）本通告所要求之學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

d）為著履歷分析的效力，倘投考人有專業資格證書，應提交

其副本（須出示正本作核對）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄；

Administrativo n.º 23/2011, se encontra aberto o concurso co-
mum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de um lugar de operário qualificado, 1.º escalão, 
área de electricista, em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Alfândega 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 de candidaturas, preencham os se-
guintes requisitos:

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

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

c) Possuam, como habilitação literária o nível de ensino pri-
mário;

d) A capacidade profissional.

3. Formalização de candidatura

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
Ficha de Inscrição em Concurso, aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (modelo 1, pode ser comprado 
na Imprensa Oficial ou obtido através de download no website 
da mesma), devendo a mesma ser entregue, pessoalmente, den-
tro do prazo fixado e durante as horas de expediente, no Edifício 
dos Serviços de Alfândega, localizado na Rua de S. Tiago da 
Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra-Macau.

Os candidatos devem apresentar:

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

b) Nota curricular assinada pelo próprio candidato (em chinês 
ou português);

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

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

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem;
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f）與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案內已存

有a）、c）、及e）項所指文件，可免除提交，但須於報考時明確聲

明。

4. 職務內容

電工範疇：負責安裝、保存和維修電路和電氣設備：理解各

種圖則、圖表或其它技術規格；安裝電動、發聲、發熱、冷凍、發

光或動力的機器、器材和設備；決定位置和安裝電氣配件，尤其

是安裝配電板、斷路器和分流器、電錶、開關和插座，安排和固

定導電體；適當地彎曲和固定金屬、塑膠或其他物料的通道和管

道，以安放電線或電纜；找出和確定電路裝置或運作的障礙，並

在有需要時使用檢查和量度器；使用適合的工具，緊接、焊接、

以任何方式維修或替換機組、部件或損壞的電線和作有關的安

裝；可以從事維修汽車電氣或電動系統故障等方面的工作。

5. 薪俸、權利及福利

根據第14/2009號法律附件一之表二第一級別所載的150點，

享有公職一般制度規定的權利及福利。

6. 任用方式

根據現行《公共部門勞動合同制度》第三條第二款、第五條

及第六條第一款的規定，以行政任用合同方式聘用，之前需經六

個月的試用期。

7. 甄選方法

7.1 甄選採用以下方法及比例計算：

第一項：知識考試——50%

第一階段——知識筆試（佔知識考試40%）

第二階段——實踐考試（佔知識考試60%）

第二項：專業面試——40%

第三項：履歷分析——10%

上款第一項（第一階段及第二階段）甄選方法屬淘汰性質，

得分低於50分者被淘汰。

缺席或放棄上述第一項或第二項甄選方法者即被除名。

7.2 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。 

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

4. Conteúdo funcional

Área de electricista: toma conta de instalar, conservar e re-
parar circuitos e aparelhagens eléctricas: interpreta desenhos, 
esquemas ou outras especificações técnicas; instala máquinas, 
aparelhos e equipamentos eléctricos, sonoros, caloríficos, 
frigoríficos, luminosos ou de força motriz; determina a locali-
zação e instala órgãos eléctricos, nomeadamente quadros de 
distribuição, caixas de fusíveis e derivação, contadores, inter-
ruptores e tomadas: dispõe e fixa condutores; dobra e assenta 
adequadamente calhas e tubos metálicos, plásticos ou de ou-
tros materiais, colocando os fios ou cabos no seu interior; exe-
cuta ou isola as ligações de modo a obter os circuitos eléctricos 
pretendidos; localiza e determina deficiências de instalação 
ou de funcionamento, utilizando quando necessário aparelhos 
de detecção e medida; aperta, solda, repara por qualquer ou-
tro modo ou substitui os conjuntos, peças ou fios deficientes e 
procede à respectiva montagem, utilizando as ferramentas ade-
quadas e pode especializar-se em reparação de electricidade 
de automóveis ou em avarias de sistema electromecânico.

5. Vencimento, direitos e regalias

O operário qualificado, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do nível 1 do Mapa 
2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no regime geral da função pública.

6. Forma de provimento

O recrutamento é em regime de contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental de 6 me-
ses, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º, artigo 5.º e n.º 1 do artigo 6.º 
do Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, em 
vigor.

7. Método de selecção

7.1 A selecção adopta-se o método e a tabela de classificação 
seguintes:

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

1.ª fase — Prova escrita (40% da Prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática (60% da Prova de conhecimentos)

2.º método: Entrevista profissional — 40;

3.º método: Análise curricular — 10%.

O 1.º método de selecção (1.ª e 2.ª fases) do ponto anterior é 
de carácter eliminatório. 

Os candidatos que faltem ou desistam do 1.º ou 2.º métodos 
de selecção são automaticamente excluídos.

7.2 Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100 valores.
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知識考試時間為兩小時並以筆試形式進行，投考人可選擇以

中文或葡文其中一種語言作答。實踐考試時間為三小時，主要對

操作技術的測試。

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，並

以0分至100分表示，低於50分者被淘汰。

7.3 優先條件

如投考人得分相同，按第23/2011號行政法規第二十六條所

規定的優先條件排名。

8. 甄選方法的目的

知識考試用以評估投考人擔任相關職務所須具備的一般知

識或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求特點，確定並評估投考人在工作

資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

相關職務的能力。

9. 公佈名單

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門媽閣上街

嘉路一世船塢西南端海關大樓，並上載到澳門海關網站w w w.

customs.gov.mo。上述名單的張貼及查閱地點亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後將公佈於《澳門特別行政區公報》。

10. 考試範圍

10.1 知識筆試：

——一般文化常識；

——電工範疇的理論知識及安全知識；

投考人於知識考試期間不得查閱任何參考書籍或其他資

料。

10.2 實踐考試：

——電氣裝置安裝及維修的操作技術：

管道安裝：塑膠及金屬管道的安裝方法及技巧；

電路安裝：插座電路、二製一燈電路、三製一燈電路、時間

製、熱水爐電路、光管電路。

A prova de conhecimentos tem a duração de 2 horas, na for-
ma escrita, podendo ser redigida, mediante a escolha do candi-
dato, nas línguas chinesa ou portuguesa, e 3 horas para a prova 
prática que visa verificar a técnica operacional 

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

7.3 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.

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 respectiva função, ponderando a habi-
litação académica e profissional, a avaliação do desempenho, a 
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 
e a formação profissional complementar.

9. Publicitação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Edifício dos Serviços de Alfândega, localizado na Rua de S. 
Tiago da Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra-Macau, e dispo-
nibilizadas no website dos mesmos: www.customs.gov.mo. Os 
locais de afixação e de acesso as listas supracitadas serão igual-
mente publicados no Boletim Oficial da RAEM.

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

10. Programa das provas

 10.1 Prova escrita da Prova de conhecimentos:

— Conhecimentos básicos de cultura geral;

— Conhecimentos teóricos na área de electricista e na segu-
rança. 

Os candidatos não podem consultar quaisquer livros de refe-
rência ou outras informações durante a realização da prova.

10.2 Prova prática:

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

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

Instalação de circuitos: circuito de tomada, circuito de termi-
nal de dois interruptores que controlam um conjunto de luzes, 
circuito de terminal de três interruptores que controlam um 
conjunto de luzes, cronómetro, circuito do aquecedor de água, 
circuito de lâmpada fluorescente;
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故障診斷：三相電動機及控制箱，配電箱故障診斷；

投考人於考試期間不得查閱任何參考書籍或其他資料。

11. 適用法例

本開考由第14/2009號法律、第12/2015號法律及23/2011號

行政法規所規範。

12. 注意事項

投考人所遞交之資料只作本部門是次招聘用途，並將按照第

8/2005號法律的規定進行處理。

13. 典試委員會之組成

是次開考的典試委員會成員如下：

主席：關務監督 麥煥賢

正選委員：關務督察 區坤華

  機械專業首席關員 馬志明

候補委員：關務督察 姚偉雄

  首席關員 駱鎮濤

按照二零一六年七月五日保安司司長批示，並根據第14/2009

號法律、第12/2015號法律及第23/2011號行政法規之規定，澳門

海關現通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任用合同

方式招聘第一職階技術工人（木工範疇）一缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本

通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

在遞交投考報名表之期限內，符合以下條件的人士均可投

考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）須符合現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至f）項所規定的擔任公職的一般要件；

Dianóstico de falhas: motor trifásico e painel de controlo, 
diagnóstico de falhas do quadro de distribuição eléctrica.

Os candidatos não podem consultar quaisquer livros de refe-
rência ou outras informações durante a realização da prova.

11. 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.

12. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
o presente recrutamento destes Serviços. Todos os dados da 
candidatura serão tratados de acordo com as normas da Lei 
n.º 8/2005.

13. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Mak Vun In, comissária alfandegária.

Vogais efectivos: Ao Kuan Va, inspector alfandegário; e

Ma Chi Meng, verificador principal alfandegário mecânico.

Vogais suplentes: Io Vai Hong, inspector alfandegário; e

Lok Chan Tou, verificador principal alfandegário.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 5 de Julho de 2015, e nos termos defini-
dos nas Leis n.os 14/2009 e 12/2015, bem como no Regulamento 
Administrativo n.º 23/2011, se encontra aberto o concurso co-
mum, de ingresso externo, de prestação de provas, para o pre-
enchimento de um lugar de operário qualificado, 1.º escalão, 
área de carpintaria, em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Alfândega 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 de candidaturas, preencham os se-
guintes requisitos:

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

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

d）具備與職務相關之專業資格。

3. 投考方式

投考人須填寫第250/2011號行政長官批示核准的投考報名

表（格式一，可於印務局購買或在該局網站下載），並連同下列

文件於指定限期及辦公時間內親送澳門媽閣上街嘉路一世船塢

西南端海關大樓報名。

投考人應提交下列文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

c）本通告所要求之學歷證明文件副本（須出示正本作核

對）；

d）為著履歷分析的效力，倘投考人有專業資格證書，應提交

其副本（須出示正本作核對）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄；

f）與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案內已存

有a）、c）、及e）項所指文件，可免除提交，但須於報考時明確聲

明。

4. 職務內容

木工範疇：按照指示擔任具一定複雜程度的生產活動方面

或維修/保養方面的執行性工作，根據圖則或現場環境尺寸量

度，負責以人力及工具/機器執行製作、安裝、維修和鞏固木結構

或其他木製品；以油漆或其他適合物料處理木製品表面。

5. 薪俸、權利及福利

根據第14/2009號法律附件一之表二第一級別所載的150點，

享有公職一般制度規定的權利及福利。

6. 任用方式

根據現行《公共部門勞動合同制度》第三條第二款、第五條

c) Possuam, como habilitação literária o nível de ensino pri-
mário;

d) A capacidade profissional.

3. Formalização de candidatura

A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação da 
Ficha de Inscrição em Concurso, aprovada pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 250/2011 (modelo 1, pode ser comprado 
na Imprensa Oficial ou obtido através de download no website 
da mesma), devendo a mesma ser entregue, pessoalmente, den-
tro do prazo fixado e durante as horas de expediente, no Edifí-
cio dos Serviços de Alfândega, localizado na Rua de S. Tiago 
da Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra-Macau.

Os candidatos devem apresentar:

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

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

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

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

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem ain-
da apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem;

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

4. Conteúdo funcional

Área de carpintaria: desempenha funções, de acordo com as 
instruções, de natureza operacional no domínio da actividade 
produtiva ou de reparação/manutenção que, em geral, têm 
determinado grau de complexidade, enquadradas em instru-
ções gerais definidas; de acordo com a planta ou a dimensão 
do local, procede à medição para produzir, montar, reparar e 
assentar estruturas ou outros produtos de madeira, utilizando 
ferramentas manuais, equipamentos/máquinas-ferramentais; 
tratamento das superfícies dos produtos de madeira com verniz 
ou outros materiais adequados. 

5. Vencimento, direitos e regalias

O operário qualificado, 1.º escalão, vence pelo índice 150 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do nível 1 do Mapa 
2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no regime geral da função pública.

6. Forma de provimento

O recrutamento é em regime de contrato administrativo 
de provimento, precedido de um período experimental de 
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及第六條第一款的規定，以行政任用合同方式聘用，之前需經六

個月的試用期。

7. 甄選方法

7.1 甄選採用以下方法及比例計算：

第一項：知識考試——50%

第一階段——知識筆試（佔知識考試40%）

第二階段——實踐考試（佔知識考試60%）

第二項：專業面試——40%

第三項：履歷分析——10%

上款第一項（第一階段及第二階段）甄選方法屬淘汰性質，

得分低於50分者被淘汰。

缺席或放棄上述第一項或第二項甄選方法者即被除名。

7.2 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。

知識考試時間為兩小時並以筆試形式進行，投考人可選擇以

中文或葡文其中一種語言作答。實踐考試時間為三小時，主要對

操作技術的測試。

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，並

以0分至100分表示，低於50分者被淘汰。

7.3 優先條件

如投考人得分相同，按第23/2011號行政法規第二十六條所

規定的優先條件排名。

8. 甄選方法的目的

知識考試用以評估投考人擔任相關職務所須具備的一般知

識或專門知識的水平。

專業面試是根據職務要求特點，確定並評估投考人在工作

資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析是透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

相關職務的能力。

9. 公佈名單

臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於澳門媽閣上街

嘉路一世船塢西南端海關大樓，並上載到澳門海關網站w w w.

6 meses, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º, artigo 5.º e n.º 1 do 
artigo 6.º do Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos, em vigor.

7. Método de selecção

7.1 A selecção adopta-se o método e a tabela de classificação 
seguintes:

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

1.ª fase — Prova escrita (40% da Prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática (60% da Prova de conhecimentos)

2.º método: Entrevista profissional — 40;

3.º método: Análise curricular — 10%.

O 1.º método de selecção (1.ª e 2.ª fases) do ponto anterior é 
de carácter eliminatório. 

Os candidatos que faltem ou desistam do 1.º ou 2.º métodos 
de selecção são automaticamente excluídos.

7.2 Sistema de classificação

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

A prova de conhecimentos tem a duração de 2 horas, na for-
ma escrita, podendo ser redigida, mediante a escolha do candi-
dato, nas línguas chinesa ou portuguesa, e 3 horas para a prova 
prática que visa verificar a técnica operacional.

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

7.3 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.

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 exigências 
da função.

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

9. Publicitação das listas

As listas provisória, definitiva e classificativa serão afixadas 
no Edifício dos Serviços de Alfândega, localizado na Rua de S. 
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customs.gov.mo。上述名單的張貼及查閱地點亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後將公佈於《澳門特別行政區公報》。

10. 考試範圍

10.1 知識筆試：

——一般文化常識；

——木工範疇的理論知識及安全知識；

投考人於知識考試期間不得查閱任何參考書籍或其他資

料。

10.2 實踐考試：

——木器工具製作知識技術：

木器安裝：一般木器工具的安裝方法及技巧；

木器上色：新舊木器工具上色及翻新知識技巧；

投考人於考試期間不得查閱任何參考書籍或其他資料。

11. 適用法例

本開考由第14/2009號法律、第12/2015號法律及23/2011號

行政法規所規範。

12. 注意事項

投考人所遞交之資料只作本部門是次招聘用途，並將按照第

8/2005號法律的規定進行處理。

13. 典試委員會之組成

是次開考的典試委員會成員如下：

主席：關務監督 麥煥賢

正選委員：關務督察 區坤華

  機械專業首席關員 馬志明

候補委員：關務督察 姚偉雄

  首席關員 駱鎮濤

二零一六年八月十七日於海關

副關長 冼桓球

（是項刊登費用為 $15,228.00）

Tiago da Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra-Macau, e dispo-
nibilizadas no website dos mesmos: www.customs.gov.mo. Os 
locais de afixação e de acesso às listas supracitadas serão igual-
mente publicados no Boletim Oficial da RAEM.

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

10. Programa das provas

10.1 Prova escrita da Prova de conhecimentos:

— Conhecimentos básicos de cultura geral;

— Conhecimentos teóricos na área de carpintaria e na segu-
rança.

Os candidatos não podem consultar quaisquer livros de refe-
rência ou outras informações durante a realização da prova.

10.2 Prova prática:

— Técnica de conhecimentos de fábrico de ferramentas para 
madeira:

Montagem de produtos em madeira: método e técnica de 
montagem para as ferramentas para madeira em geral;

Pintura de produtos em madeira: técnica de conhecimentos 
de pintura e renovação para as ferramentas para madeiras novas 
e velhas. 

Os candidatos não podem consultar quaisquer livros de refe-
rência ou outras informações durante a realização da prova.

11. 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.

12. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para o pre-
sente recrutamento destes Serviços. Todos os dados da candi-
datura serão tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005.

13. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Mak Vun In, comissária alfandegária.

Vogais efectivos: Ao Kuan Va, inspector alfandegário; e

Ma Chi Meng, verificador principal alfandegário mecânico.

Vogais suplentes: Io Vai Hong, inspector alfandegário; e

Lok Chan Tou, verificador principal alfandegário.

Serviços de Alfândega, aos 17 de Agosto de 2016.

O Subdirector-geral, Sin Wun Kao.

(Custo desta publicação $ 15 228,00)
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檢 察 長 辦 公 室

名 單

檢察長辦公室為填補行政任用合同人員技術員職程第一職

階特級技術員四缺，經於二零一六年六月二十九日第二十六期

《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：

合格應考人： 分

1.º 陳家儉 .................................................................. 83.33

2.º 高志強 .................................................................. 82.78 a）

3.º 郭錦輝 .................................................................. 82.78 a）

4.º 張媛芹 .................................................................. 82.50

a）得分相同，按第23/2011號行政法規第二十六條的規定優

先排序。

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八月十一日批示認可）

二零一六年八月八日於檢察長辦公室

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

正選委員：檢察長辦公室人事財政廳人事處處長 黎瑞蘭

  （行政公職局指定人員）民政總署顧問高級技術

員 陳穎深

（是項刊登費用為 $1,566.00）

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

一職階首席顧問高級技術員（資訊範疇）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

零一六年六月二十二日第二十五期《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：

GABINETE DO PROCURADOR

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de quatro lu-
gares de técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de técnico 
dos trabalhadores contratados por contrato administrativo de 
provimento do Gabinete do Procurador, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 26, II Série, de 29 de Junho de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Ka Kim ............................................................83,33

2.º Kou Chi Keong .........................................................82,78 a)

3.º Kuok Kam Fai ...........................................................82,78 a)

4.º Zhang Yuanqin .........................................................82,50

a) Igualdade de classificação: são 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 (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 11 

de Agosto de 2016).

Gabinete do Procurador, aos 8 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Leong Weng Tak, chefe da Divisão de Assuntos 
Judiciários do DAPJ do GP.

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

Chan Wing Sum, pessoal designado pelos SAFP (técnico su-
perior assessor do IACM).

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Listas

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, área de 
informática, da carreira de técnico superior, 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 25, II Série, de 22 de Junho 
de 2016:
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及格投考人： 分

伍志陽 ............................................................................. 90.00

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。

（經二零一六年八月十一日行政法務司司長的批示認可）

二零一六年八月三日於行政公職局

典試委員會：

主席：陳子健

委員：李紹昌

 蘇吉祥

（是項刊登費用為 $1,429.00）

行政公職局為填補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四缺，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六月

二十二日第二十五期《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：

及格投考人： 分

1.º 黃思恩 ...................................................................... 86.39

2.º 周碧嬋 ...................................................................... 85.83

3.º 黃寶紅 ...................................................................... 83.72

4.º 黃海虹 ...................................................................... 83.50

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，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。

（經二零一六年八月十六日行政法務司司長的批示認可） 

二零一六年八月三日於行政公職局

典試委員會：

主席：李偉倫

委員：林婷婷       

 陳淑貞

（是項刊登費用為 $1,361.00）

Candidato aprovado: Classificação

Ng Chi Ieong ........................................................................90,00

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

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

Administração e Justiça, de 11 de Agosto de 2016).

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

O Júri:

Presidente: Chan Chi Kin.

Vogais: Lei Sio Cheong; e

Sou Kat Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de quatro 
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, 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 25, II Série, de 22 de Junho de 2016:

Candidatos aprovados: Classificação

1.º Wong Si Ian ....................................................................86,39

2.º Chao Pek Sim .................................................................85,83

3.º Wong Pou Hong .............................................................83,72

4.º Vong Hoi Hong ..............................................................83,50

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), 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 16 de Agosto de 2016).

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

O Júri:

Presidente: Lei Wai Lon.

Vogais: Lum Ting Ting; e 

Chan Sok Cheng.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)
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公 告

為填補行政公職局行政任用合同任用的高級技術員職程第

一職階顧問高級技術員三缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，有

關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六

樓本局行政及財政處和上載於本局網頁（http://www.safp.gov.

mo/），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。

二零一六年八月十五日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $852.00）

為填補行政公職局人員編制內翻譯員職程第一職階一等翻

譯員（中葡文）一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程

制度》、第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》及15/SA EA P/90號批示的規定，以考核方式進行限制性

晉級開考，有關開考通告張貼在水坑尾街一百六十二號公共行

政大樓二十六樓本局行政及財政處和上載於本局網頁（ht t p://

www.safp.gov.mo/），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。

二零一六年八月十五日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $920.00）

法 務 局

名 單

法務局為填補以行政任用合同任用的行政技術助理員職程

行政輔助範疇第一職階首席行政技術助理員一缺，以審查文件

及有限制的方式進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website dos 
SAFP (http://www.safp.gov.mo/), o aviso referente à abertura 
do concurso comum, de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores dos SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de três lugares 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, providos em regime de contrato administrativo de 
provimento do pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo para 
a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 852,00)

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Adminis-
trativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, e publicado no website dos 
SAFP (http://www.safp.gov.mo/), o aviso referente à abertura do 
concurso de acesso, de prestação de provas, condicionado aos tra-
balhadores dos SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos) e no Despacho n.º 15/SAEAP/90, para o 
preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor (nas línguas chi-
nesa e portuguesa), do quadro do pessoal dos SAFP, com dez 
dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

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

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 920,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, documental, 
de acesso, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, área 



N.º 34 — 24-8-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18309

一六年六月二十九日第二十六期《澳門特別行政區公報》第二組

內。准考人成績名單如下：

合格准考人： 分

黎凱儀 ............................................................................. 79.89

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，准考人可自

本名單公布之日起計算十個工作日內提起訴願。

（經行政法務司司長於二零一六年八月二日的批示確認）

二零一六年七月二十八日於法務局

典試委員會：

主席：法務局處長 鄺婉瑩

正選委員：法務局顧問高級技術員 李宇騰

  旅遊學院首席特級技術輔導員 黃國榮

（是項刊登費用為 $1,390.00）

通 告

就刊登於二零一六年四月二十日第十六期《澳門特別行政區

公報》第二組內，有關法務局通過考核方式進行普通對外入職開

考，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，現根據行政法務司司長二零一六年八月十五

日之批示，許可更改典試委員會成員如下：

主席：人力資源處處長 鄺婉瑩

正選委員：首席顧問高級技術員 葉錦雯

  二等高級技術員 黃綺婷

候補委員：顧問高級技術員 李宇騰

  首席特級技術輔導員 陳寶祺

二零一六年八月十八日於法務局

代局長 梁葆瑩

（是項刊登費用為 $1,126.00）

de apoio administrativo, da carreira de assistente técnico ad-
ministrativo, provido em regime de contrato administrativo de 
provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos 
de Justiça (DSAJ), cujo anúncio do aviso de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 26, II Série, de 29 de Junho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Lai Hoi I ...............................................................................79,89

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

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

Administração e Justiça, de 2 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 28 de Ju-
lho de 2016.

O Júri:

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

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

Vong Kuok Veng, adjunto-técnico especialista principal do 
Instituto de Formação Turística.

(Custo desta publicação $ 1 390,00)

Aviso

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para a Administração e Justiça, de 15 de Agosto de 2016, foi 
autorizada a alteração da composição do júri do 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 admi-
nistrativo de provimento da Direcção dos Serviços de Assuntos de 
Justiça, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 16, II Série, de 20 de Abril de 2016, com 
os seguintes elementos:

Presidente: Kwong Iun Ieng, chefe da Divisão de Recursos 
Humanos.

Vogais efectivas: Ip Kam Man, técnica superior assessora 
principal; e

Vong I Teng, técnica superior de 2.ª classe.

Vogais suplentes: Lei U Tang, técnico superior assessor; e

Chan Po Kei, adjunto-técnico especialista principal.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 18 de 
Agosto de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Leong Pou Ieng.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2016 年 7 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Julho de 2016
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二零一六年八月十五日於商業及動產登記局——登記官 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 15 de Agosto de 2016.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $243,210.00）
(Custo desta publicação $ 243 210,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Lista

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, área de in-
formática, da carreira de técnico superior, provido em regime 
de contrato administrativo de provimento do pessoal da Direc-
ção  dos Serviços de Identificação (DSI), cujo anúncio do aviso 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 25, II Série, de 22 de Junho de 2016:

Candidato admitido: valores

Leong Kam Pan ...................................................................81,06

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

身 份 證 明 局

名 單

身份證明局為填補以行政任用合同任用的高級技術員職程

第一職階首席高級技術員（資訊範疇）一缺，經於二零一六年六

月二十二日第二十五期《澳門特別行政區公報》第二組公佈以文

件審閱及有限制的方式進行普通晉級開考的開考通告。現公佈

應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

梁錦斌 ............................................................................. 81.06

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級
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de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 11 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 5 de Agosto de 
2016.

O Júri:

Presidente, substituto: Chan Wai Chun, técnico superior as-
sessor da DSI.

Vogais suplentes: Chang I Cheng, técnico superior assessor 
principal da DSI; e

Chan Mou Kan, técnico superior assessor da DSFSM.

(Custo desta publicação $ 1 634,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Listas

Classificativa 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 contra-
to 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:

Candidato aprovado: valores

Fong Kam Kuan ................................................................. 85,63

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

(Homologada na sessão do Conselho de Administração, de 12 de 

Agosto de 2016).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 25 de 
Julho de 2016.

O Júri: 

Presidente: Lo Un Kei, chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos, substituta.

Vogal efectiva: Lao Sio Kun, técnica superior assessora da 
Divisão de Relações Públicas e Imprensa.

Vogal suplente: Cheong Veng I, adjunta-técnica principal do 
Instituto Cultural.

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一六年八月十一日的批示確認）

二零一六年八月五日於身份證明局

典試委員會：

代主席：身份證明局顧問高級技術員 陳偉全

候補委員：身份證明局首席顧問高級技術員 曾綺清

     澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳務芹

（是項刊登費用為 $1,634.00）

民 政 總 署

名 單

本署透過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，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，現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

馮錦坤 ............................................................................. 85.63

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。

（經二零一六年八月十二日管理委員會會議確認）

二零一六年七月二十五日於民政總署

典試委員會：

主席：人力資源處代處長 羅婉琪

正選委員：公共關係及新聞處顧問高級技術員 劉少娟

候補委員：文化局首席技術輔導員 張詠兒
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Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
documental, de acesso, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, provido 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 20, II Série, 
de 18 de Maio de 2016:

Candidato aprovado: valores

Wong Hoi Hung Amy ........................................................ 83,06

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candi-
dato 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 12 de 

Agosto de 2016).

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 27 de 
Julho de 2016.

O Júri: 

Presidente: Lo Un Kei, chefe da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, substituta.

Vogais efectivos: Lei Chi Hong, técnico superior assessor dos 
Serviços de Ambiente e Licenciamento; e

Ip Kin Cheng, técnica superior assessora da Polícia Judiciá-
ria.

(Custo desta publicação $ 2 694,00)

Anúncio

Consulta Pública n.º 09/SFI/2016

«Arrendamento do quiosque, com vista à sua exploração, sito 

no Parque Municipal Dr. Sun Yat-Sen»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do IACM, tomada na sessão de 29 de Julho de 2016, 
se acha aberta a consulta pública para o «Arrendamento, com 
vista à sua exploração, dos quiosques sitos no Parque Central 
da Taipa e no Parque Dr. Carlos d’Assumpção».

O programa da consulta e o caderno de encargos podem ser 
obtidos antes do prazo para a entrega das propostas, durante 
os dias úteis e dentro do horário normal de expediente, no Nú-
cleo de Expediente e Arquivo do Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais (IACM), sito na Avenida de Almeida 
Ribeiro n.º 163, r/c, Macau.

A sessão de esclarecimento desta consulta pública terá lugar 
às 10,00 horas do dia 30 de Agosto de 2016, no Centro de For-
mação do IACM, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, 
Edifício China Plaza, 6.º andar, Macau.

本署透過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一缺，現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

王凱紅 ............................................................................. 83.06

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。

（經二零一六年八月十二日管理委員會會議確認）

二零一六年七月二十七日於民政總署

典試委員會：

主席：人力資源處代處長 羅婉琪

正選委員：環境衛生及執照部顧問高級技術員 李治洪

  司法警察局顧問高級技術員 葉健貞

（是項刊登費用為 $2,694.00）

公 告

第09/SFI/2016號公開諮詢

為出租經營位於紀念孫中山市政公園售賣亭

按照二零一六年七月二十九日民政總署管理委員會決議，現

為“為出租經營位於紀念孫中山市政公園售賣亭”進行公開諮

詢。

有意投標者可在截標期限屆滿前，於辦公時間內前往澳門

亞美打利庇盧大馬路﹙新馬路﹚163號地下本署文書及檔案中心

索取有關諮詢章程及承投規則。

有關是次公開諮詢之公開解釋會將於二零一六年八月三十日

上午十時，在澳門南灣大馬路762-804號中華廣場6字樓培訓中

心舉行。
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O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 8 de Setembro de 2016. Os concorrentes ou seus repre-
sentantes devem entregar as propostas e os documentos no 
Núcleo de Expediente e Arquivo, sito no rés-do-chão do Edi-
fício do IACM e prestar uma caução provisória de $ 3 000,00 
(três mil patacas). A caução provisória deve ser entregue na 
Tesouraria da Divisão de Contabilidade e Assuntos Financei-
ros do IACM, sita na Avenida de Almeida Ribeiro n.º 163, r/c, 
Macau, por depósito em numerário, cheque ou garantia ban-
cária em nome do «Instituto para os Assuntos Cívicos e Muni-
cipais», ou seguro-caução em nome do beneficiário «Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais».

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
Centro de Formação do IACM, sito na Avenida da Praia Gran-
de, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 6.º andar, Macau, pelas 
10,00 horas do dia 9 de Setembro de 2016.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 11 de 
Agosto de 2016.

A Administradora do Conselho de Administração, Isabel 
Jorge.

(Custo desta publicação $ 1 801,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Lam Sio Iong requerido os subsí-
dios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 
por falecimento do seu pai, Lam Seng Iat, auxiliar, 2.º escalão, 
da Divisão de Património e Aprovisionamento dos Serviços 
Financeiros e Informáticos, devem todos os que se julgam com 
direito à percepção das mesmas compensações, dirigir-se a este 
Instituto, no prazo de trinta dias, a contar da data da publica-
ção do presente édito no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, 
pois que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão 
do requerente, findo que seja esse prazo.

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

O Presidente do Conselho de Administração, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 852,00)

FUNDO DE PENSÕES

Anúncio

Torna-se público que se encontram afixados, na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira do Fundo de Pensões, sita na Avenida 
Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796-818, Fortuna Business 
Centre, 14.º andar, e publicados nas páginas electrónicas deste 
Fundo e dos SAFP, os avisos referentes à abertura dos concur-
sos comuns, de acesso, documentais, condicionados ao pessoal 
do Fundo de Pensões, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 

截止遞交標書日期為二零一六年九月八日下午五時正。競投

人或其代表請將有關標書及文件送交本署大樓地下文書及檔案

中心，並須繳交臨時保證金澳門幣叁仟元正﹙$3,000.00﹚。臨時

保證金可以現金或抬頭為“民政總署”的支票或銀行擔保書，或

受益人為“民政總署”的保險擔保方式，於澳門亞美打利庇盧大

馬路﹙新馬路﹚163號地下本署財務處出納繳交。

開標日期為二零一六年九月九日上午十時，於澳門南灣大馬

路762-804號中華廣場6字樓培訓中心舉行。

二零一六年八月十一日於民政總署

管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $1,801.00）

三十日告示

茲公佈，林兆勇申請其父親林成日之死亡津貼、喪葬津貼及

其他金錢補償。他曾為財務資訊部財產及採購處第二職階勤雜

人員，如有人士認為具權利領取該項補償，應由本告示在《澳門

特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向民政總署申請應有

之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將

被接納。

二零一六年八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 $852.00）

退 休 基 金 會

公 告

為填補退休基金會以下空缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行晉級普通

開考。有關開考通告張貼在澳門南灣湖景大馬路796-818號財神
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(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), com dez dias de prazo para a apresenta-
ção de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Lugares do quadro:

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

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

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

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

Fundo de Pensões, aos 19 de Agosto de 2016.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos» se encontram afixadas, 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 publicadas na internet da DSEC, as listas provisó-
rias dos concursos de acesso, documentais, condicionados aos 
trabalhadores da DSEC, para o preenchimento dos seguintes 
lugares da DSEC, cujo anúncio dos avisos de abertura foi pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016:

Lugar do trabalhador de nomeação definitiva:

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área adminis-
trativa e financeira, do grupo de pessoal técnico.

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

Dois lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de difu-
são de informação estatística, do grupo de pessoal técnico.

As listas provisórias acima referidas são consideradas defini-
tivas, nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado regula-
mento administrativo.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 18 de 
Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

商業中心14樓退休基金會行政及財政處內，並於本會及行政公

職局網頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》

公佈後第一個辦公日起計十天內作出。

編制內人員的空缺：

技術員職程的第一職階首席技術員一缺；

技術輔導員職程的第一職階首席特級技術輔導員一缺。

行政任用合同人員的空缺：

技術員職程的第一職階首席技術員一缺。

二零一六年八月十九日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $1,361.00）

統 計 暨 普 查 局

公 告

統計暨普查局為填補以下空缺，經二零一六年八月三日第

三十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及文件

審閱方式進行晉級開考公告。現根據第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公

布，准考人臨時名單已張貼在宋玉生廣場411-417號“皇朝廣場”

十七樓統計暨普查局內，並於統計暨普查局網頁內公布：

確定委任人員空缺：

技術員組別的第一職階一等技術員（行政及財政範疇）一

缺。

行政任用合同人員空缺：

技術員組別的第一職階一等技術員（統計資料發佈範疇）二

缺。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單

視為確定名單。

二零一六年八月十八日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,292.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços para os Assun-
tos Laborais (DSAL), sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira 
Machado, n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, 
Macau, e publicado no website da DSAL, o aviso referente à 
abertura do concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado aos trabalhadores da DSAL, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
um lugar de intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, da carreira 
de intérprete-tradutor, provido em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento do pessoal da DSAL, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 16 de 
Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 989,00)

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais (DSAL), sita na Avenida do Dr. Francisco 
Vieira Machado, n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º 
andar, Macau, e publicado no website da DSAL, o aviso refe-
rente à abertura do concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado aos trabalhadores da DSAL, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o pre-
enchimento de um lugar de assistente técnico administrativo 
especialista, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico ad-
ministrativo do quadro do pessoal da DSAL, com dez dias de 
prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primei-
ro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 920,00)

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 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), se encontra afixada 

勞 工 事 務 局

公 告

為填補勞工事務局行政任用合同任用的翻譯員職程第一職

階主任翻譯員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，有關

開考通告張貼在澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場大

廈二樓勞工事務局之行政財政處內，並於本局網頁內公佈，報考

應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起

計十天內作出。

二零一六年八月十六日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $989.00）

為填補勞工事務局編制內行政技術助理人員職程第一職階

特級行政技術助理員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》的規定，以有限制及審查文件方式進行普通晉級開考，

有關開考通告張貼在澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進廣

場大廈二樓勞工事務局之行政財政處內，並於本局網頁內公佈，

報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公

日起計十天內作出。

二零一六年八月十七日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $920.00）

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

用的人員進行填補高級技術員職程第一職階首席高級技術員三

缺的限制性晉級普通開考公告於二零一六年七月十三日在《澳
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門特別行政區公報》第二十八期第二組內公佈。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。

二零一六年八月十七日於勞工事務局   

 局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,087.00）

博 彩 監 察 協 調 局

公 告

茲通知根據第14/2009號法律規範的《公務人員職程制度》

及第14/2016號行政法規的規定，現通過以限制性及審查文件方

式為博彩監察協調局之行政任用合同人員進行以下晉級開考：

第一職階顧問高級技術員一缺；

第一職階首席技術員一缺；

第一職階特級技術輔導員一缺；及

第一職階特級行政技術助理員三缺。

再通知上述開考之通告已張貼在南灣大馬路762-804號中華

廣場二十一字樓本局行政財政處之告示板，以及本局網頁及行

政公職局網頁以供查閱。報考申請應自本公告刊登於《澳門特別

行政區公報》之日緊接第一個辦公日起計十天內遞交。

二零一六年八月十二日於博彩監察協調局

 代局長 梁文潤

（是項刊登費用為 $1,361.00）

na Divisão Administrativa e Financeira desta Direcção de 
Serviços, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, 
n.os 221-279, Edifício «Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem 
como publicada na intranet destes Serviços, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de três lugares de técnico 
superior principal, 1.º escalão, do pessoal provido em regime 
de contrato administrativo de provimento da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Julho 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 17 de 
Agosto de 2016. 

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Anúncio

Faz-se público que se acham abertos os seguintes concursos, 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores con-
tratados em regime de contrato administrativo de provimento 
da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, nos termos 
definidos no Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos, estipulado pela Lei n.º 14/2009, e no Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016:

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

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão;

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

Três lugares de assistente técnico administrativo especialista, 
1.º escalão.

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

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 12 de 
Agosto de 2016.

O Director, substituto, Leong Man Ion.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)
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金 融 情 報 辦 公 室

公 告

金融情報辦公室以行政任用合同方式招聘第一職階勤雜人員

（雜役範疇）一缺，經二零一六年六月二十九日第二十六期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式進行普通對外入職

開考通告。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，投考人臨時名單已張貼在

澳門蘇亞利斯博士大馬路307-323號中國銀行大廈22樓金融情報

辦公室內，並上載於本辦公室網頁（http://www.gif.gov.mo），以

供查閱。

二零一六年八月十九日於金融情報辦公室

辦公室主任 伍文湘

（是項刊登費用為 $989.00）

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

名 單

為填補經由中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助

辦公室以編制外合同（根據第12/2015號法律第二十四條第一

款及三十二條的規定，視為行政任用合同）任用的技術員職程

第一職階二等技術員（行政財務範疇）一缺，經二零一五年四月

二十二日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方

式進行普通對外入職開考。現公佈應考人評核成績如下：

合格投考人： 分

1.º李淑美 .................................................................... 79.17

2.º英咏詩 .................................................................... 78.10

3.º何梓洋 .................................................................... 77.70

4.º吳玉婷 .................................................................... 74.50

5.º陳億達 .................................................................... 73.97

6.º郭錦文 .................................................................... 73.83

7.º 鄭禮忒 .................................................................... 73.35

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do ar-
tigo 18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalha dores dos serviços públicos» se encontra afixada, no 
Gabinete de Informação Financeira, sito na Avenida Doutor 
Mário Soares, n.os 307-323, Edifício Banco da China, 22.º 
andar, Macau, e publicada na página electrónica deste Gabi-
nete, http://www.gif.gov.mo, para efeitos de consulta, a lista 
provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingresso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar de auxiliar, 1.º escalão, área de servente, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Gabinete de Infor-
mação Financeira, cujo aviso foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, 
de 29 de Junho de 2016.

Gabinete de Informação Financeira, aos 19 de Agosto de 
2016. 

A Coordenadora do Gabinete, Ng Man Seong.

(Custo desta publicação $ 989,00)

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 final dos candidatos ao concurso comum, de in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, área adminis-
trativa e financeira, da carreira de técnico, em regime de con-
trato além do quadro (considerando contrato administrativo de 
provimento, nos termos dos artigos 24.º, n.º 1, e 32.º da Lei 
n.º 12/2015) do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanen-
te do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre 
a China e os Países de Língua Portuguesa, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 16, II Série, de 22 de Abril de 2015:

Candidatos aprovados: Pontuação final

1.º  Lee Sok Mei .............................................................. 79,17

2.º  Ieng Weng Si ............................................................. 78,10

3.º  Ho Chi Ieong............................................................. 77,70

4.º  Ng Iok Teng ............................................................... 74,50

5.º  Chan Iek Tat ............................................................. 73,97

6.º  Kuok Kam Man ........................................................ 73,83

7.º  Cheng Lai Tek........................................................... 73,35
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合格投考人： 分

8.º趙秀玲 .................................................................... 72.27

9.º 王寶賢 .................................................................... 71.67

10.º 葉綺雯 .................................................................... 71.58

11.º 鄭鳳儀 .................................................................... 70.98

12.º陳意玟 .................................................................... 70.53

13.º高瑞虹 .................................................................... 70.32

14.º 黃清怡 .................................................................... 70.22

15.º 陳靜 ........................................................................ 69.42

16.º 謝林霞 .................................................................... 68.45

17.º 王聖雯 .................................................................... 68.40

18.º 鍾寶汶 .................................................................... 68.33 

19.º 張玉蓮 .................................................................... 68.02 

20.º王小玲 .................................................................... 68.00 

21.º 黃咏 ........................................................................ 67.70 

22.º張震 ........................................................................ 67.13 

23.º區泳歡 .................................................................... 66.53 

24.º梁善程 .................................................................... 66.42 

25.º杜詩盈 .................................................................... 66.10 

26.º鄧少芳 .................................................................... 65.60 

27.º 王雅倫 .................................................................... 65.42 

28.º廖佩華 .................................................................... 65.23 

29.º 林雅靜 .................................................................... 65.02 

30.º譚穎儀 .................................................................... 64.83 

31.º 吳穎欣 .................................................................... 64.65 

32.º翁敏婷 .................................................................... 64.62 

33.º 陸正豪 .................................................................... 64.32 

34.º王純盈 .................................................................... 64.28 

35.º 高詠欣 .................................................................... 64.05 

36.º黃紫欣 .................................................................... 63.78 

37.º 駱健強 .................................................................... 63.27 

38.º蔡小旋 .................................................................... 63.25 

39.º 黃少霞 .................................................................... 63.17 

40.º柯于婕 .................................................................... 63.05 

41.º 劉泳欣 .................................................................... 61.33 

42.º羅倩欣 .................................................................... 61.00 

43.º 鍾曉瑜 .................................................................... 60.40 

44.º陳嘉俊 .................................................................... 59.52 

45.º 周燕儀 .................................................................... 59.37 

46.º吳遠愉 .................................................................... 59.35 

47.º 張志聰 .................................................................... 59.33 

48.º黃成俊 .................................................................... 58.58 

49.º 林麗嫦 .................................................................... 58.42 

Candidatos aprovados: Pontuação final

8.º  Chio Sao Leng .......................................................... 72,27

9.º  Wong Pou In.............................................................. 71,67

10.º  Ip I Man ..................................................................... 71,58

11.º  Cheang Fong I ........................................................... 70,98

12.º  Chan I Man ............................................................... 70,53

13.º  Kou Soi Hong ............................................................ 70,32

14.º  Huang Qingyi ........................................................... 70,22

15.º  Chan Cheng .............................................................. 69,42

16.º  Che Lam Ha .............................................................. 68,45

17.º  Wong Seng Man ........................................................ 68,40

18.º  Chong Pou Man ........................................................ 68,33 

19.º  Cheong Iok Lin ......................................................... 68,02 

20.º Wong Sio Leng ........................................................... 68,00 

21.º  Wong Weng ............................................................... 67,70 

22.º  Cheong Chan ............................................................ 67,13 

23.º  Ao Weng Fun ............................................................ 66,53 

24.º  Leong Sin Cheng ...................................................... 66,42 

25.º  Tou Si Ieng ................................................................. 66,10 

26.º  Tang Sio Fong ........................................................... 65,60 

27.º  Wong Nga Lon .......................................................... 65,42 

28.º  Lio Pui Wa ................................................................. 65,23 

29.º  Lam Nga Cheng ........................................................ 65,02 

30.º Tam Weng I ................................................................ 64,83 

31.º  Ung Weng Ian ........................................................... 64,65 

32.º  Iong Man Teng .......................................................... 64,62 

33.º  Lok Cheng Hou ........................................................ 64,32 

34.º  Wong Son Ieng .......................................................... 64,28 

35.º  Kou Weng Ian ........................................................... 64,05 

36.º  Wong Chi Ian ............................................................ 63,78 

37.º  Lok Kin Keong ......................................................... 63,27 

38.º  Choi Sio Sun .............................................................. 63,25 

39.º  Wong Sio Ha ............................................................. 63,17 

40.º O U Chit ..................................................................... 63,05 

41.º  Lao Weng Ian ............................................................ 61,33 

42.º  Lo Sin Ian .................................................................. 61,00 

43.º  Chong Hio U ............................................................. 60,40 

44.º  Chan Ka Chon .......................................................... 59,52 

45.º  Chao In I .................................................................... 59,37 

46.º  Ng Un U ..................................................................... 59,35 

47.º  Cheong Chi Chong ................................................... 59,33 

48.º  Wong Seng Chon ...................................................... 58,58 

49.º  Lam Lai Seong.......................................................... 58,42 
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合格投考人： 分

50.º張嫣 ........................................................................ 57.07 

51.º 魏曉雲 .................................................................... 56.93 

52.º李旭彤 .................................................................... 56.03 

53.º 沈國斌 .................................................................... 52.10 

54.º蘇嘉雄 .................................................................... 50.28 

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：302名；

——因缺席專業面試被淘汰之投考人：18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：20名。

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，投考人可自本成績名單

在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內向許可開

考的實體提起上訴。

（經二零一六年八月十五日經濟財政司司長的批示確認）

二零一六年八月十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

 室一等高級技術員 劉敏婷

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 鄺昀

 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室

 首席高級技術員 梁志偉

（是項刊登費用為 $5,066.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

為填補澳門保安部隊事務局文職人員行政任用合同勤雜人

員職程第五職階勤雜人員（廚師範疇）兩缺，經於二零一六年二

月十一日第六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核方

Candidatos aprovados: Pontuação final

50.º Cheong In ................................................................... 57,07 

51.º  Ngai Hio Wan ........................................................... 56,93 

52.º  Lei Iok Tong .............................................................. 56,03 

53.º  Shen Guobin ............................................................. 52,10 

54.º  Sou Ka Hong ............................................................. 50,28 

Notas:

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: 
302 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 18 
candidatos.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova de conhecimentos: 20 candidatos;

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, no 
prazo de dez dias úteis, para a entidade que autorizou a aber-
tura do concurso, contados da data da publicação no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Economia e Finanças, de 15 de Agosto 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 10 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Lao Man Teng, técnica superior de 1.ª classe do 
GASPF.

Vogais: Kuong Wan, intérprete-tradutora chefe do GASPF; e

Ricardo Leong, técnico superior principal do GASPF.

(Custo desta publicação $ 5 066,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimen-
to de dois lugares de auxiliar, 5.º escalão, área de cozinheiro, 
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式進行普通對外入職開考的開考通告，現公佈最後成績名單如

下：

合格應考人：

名次 姓名 最後

成績

1.º 甄治漢 ..................................................................... 82.37

2.º 陳志添 ..................................................................... 79.67

3.º 歐桂池 ..................................................................... 78.43

4.º 何金維 ..................................................................... 76.27

5.º 陳錦賢 ..................................................................... 75.37

6.º 謝華德 ..................................................................... 75.17

7.º 麥耀榮 ..................................................................... 74.40

8.º 譚寶安 ..................................................................... 73.40

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試被除名之投考人：4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五十分被淘汰之投考人：2名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內向

保安司司長提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年八月十一日的批示確認）

二零一六年八月五日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：消防區長 李俊華

委員：首席技術員 尹家其

 技術工人 余康倉

（是項刊登費用為 $2,310.00）

澳門保安部隊事務局為填補文職人員編制內技術輔導員職

程第一職階首席特級技術輔導員一缺，經於二零一六年六月十五

日第二十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件

及有限制方式進行普通晉級開考公告。現公佈准考人評核成績

如下：

da carreira de auxiliar, em regime de contrato administrativo 
de provimento do pessoal civil da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 6, II Série, de 11 de Fevereiro de 2016:

Candidatos aprovados:

Lugar Nome  Pontuação 
 final

1.º Ian Chi Hon ......................................................... 82,37

2.º Chan Chi Tim ...................................................... 79,67

3.º Ao Kuai Chi ......................................................... 78,43

4.º Ho Kam Wai ........................................................ 76,27

5.º Chan Kam In ....................................................... 75,37

6.º Che Wa Tak .......................................................... 75,17

7.º Mak Io Weng ........................................................ 74,40

8.º Tam Pou On ......................................................... 73,40

Notas:

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: 4 
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 na prova de conhe-
cimentos inferior a 50 valores: 2 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, contados da data da publica-
ção no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau para o Secretário para a Segurança.

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

Segurança, de 11 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 5 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Lei Chon Wa, chefe do CB.

Vogais: Van Ka Kei, técnico principal; e

U Hong Chong, operário qualificado.

(Custo desta publicação $ 2 310,00)

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental e condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-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 24, II Série, de 15 de Junho de 2016:
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合格准考人： 分

白嘉莉 ............................................................................. 74.25

根據第23/2011號行政法規第二十八條規定，准考人可自本

名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考之實體提起上訴。

（經二零一六年八月十五日保安司司長的確認）

二零一六年八月十一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特級技術員 劉敏儀

委員：澳門保安部隊事務局一等技術員 鄧榮昌

   教育暨青年局二等技術員 李惠斯

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

為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，經於二零一六年七

月六日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核

方式進行普通對外入職開考的開考通告。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。該名單亦已上載於本局網

頁http://www.fsm.gov.mo。

二零一六年八月十一日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：副一等消防區長 劉崇威

委員：副警長 林建維

   首席消防員 陳金沛

為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，經於二零一六年七

月六日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核

方式進行普通對外入職開考的開考通告。現根據第23/2011號行

Candidato aprovado: valores

Sandra Margarida Bernardes Bártolo ..............................74,25

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 15 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 11 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Lao Man I, técnico especialista da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau.

Vogais: Tang Veng Cheong, técnico de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau; e

Lei Wai Si, técnico de 2.ª classe da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, e disponibilizada na 
página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo — a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
três lugares de operário qualificado, 1.º escalão, área de pintu-
ra, da carreira de operário qualificado, em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal civil da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 27, II Série, de 6 de Julho de 2016.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 11 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Lao Song Wai, chefe assistente do CB. 

Vogais: Lam Kin Wai, subchefe do CPSP; e

Chan Kam Pui, bombeiro principal.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, e disponibilizada na 
página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo — a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingres-
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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。該名單亦已上載於本局網

頁http://www.fsm.gov.mo。

二零一六年八月十五日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：副警長 譚明達

委員：首席技術輔導員 甘沛玲

   技術工人 劉傑輝

（是項刊登費用為 $1,977.00）

為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，經於二零一六

年七月六日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過

考核方式進行普通對外入職開考的開考通告。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。該名單亦已上載於本

局網頁http://www.fsm.gov.mo。

二零一六年八月十五日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：警長 徐麗娟

委員：首席技術輔導員 譚羨美

 首席技術輔導員 江靜芷

（是項刊登費用為 $920.00）

為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，經

於二零一六年七月六日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二

組刊登通過考核方式進行普通對外入職開考的開考通告。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。該名單亦

已上載於本局網頁http://www.fsm.gov.mo。

so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
um lugar de operário qualificado, 1.º escalão, área de canaliza-
dor, da carreira de operário qualificado, em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal civil da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 27, II Série, de 6 de Julho de 2016.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 15 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Tam Meng Tat, subchefe do CPSP. 

Vogais: Kam Pui Leng adjunto-técnico principal; e

Lao Kit Fai operário qualificado.

(Custo desta publicação $ 1 977,00)

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, e disponibilizada na 
página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo — a 
lista provisória dos candidatos ao 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, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 27, II Série, de 6 de Julho de 2016.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 15 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Choi Lai Kun, chefe do CPSP.

Vogais: Tam Si Mei, adjunto-técnico principal; e

Kong Ching Chi, adjunto-técnico principal.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixada, no átrio 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, e disponibilizada na 
página electrónica da DSFSM — http://www.fsm.gov.mo — a 
lista provisória dos candidatos ao concurso comum, de ingres-
so 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 Segu-
rança de Macau, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, 
de 6 de Julho de 2016.



18436 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 34 期 —— 2016 年 8 月 24 日

二零一六年八月十五日於澳門保安部隊事務局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 楊鳳章

委員：顧問高級技術員 高燦明

 首席高級技術員 何嘉慧

（是項刊登費用為 $1,057.00）

為填補轉入澳門保安部隊事務局之前燃料安全委員會人員

行政任用合同技術稽查職程第一職階特級技術稽查兩缺，經於

二零一六年六月十五日第二十四期《澳門特別行政區公報》第二

組刊登，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考公告。現根

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。

二零一六年八月十八日於澳門保安部隊事務局

局長 潘樹平警務總監

（是項刊登費用為 $920.00）

司 法 警 察 局

名 單

按照刊登於二零一六年六月二十二日第二十五期第二組《澳

門特別行政區公報》的公告，有關以審查文件及有限制方式進行

的普通晉級開考，以填補本局人員編制內刑事技術輔導員職程

第一職階專業刑事技術輔導員一缺，合格投考人的最後成績如

下：

唯一合格投考人： 分

陳曉錦 ............................................................................. 68.70

根據第23/2011號行政法規第二十八條之規定，投考人可在

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經保安司司長於二零一六年八月九日批示認可）

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 15 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Ieong Fong Cheong, técnico superior asses-
sor. 

Vogais: Kou Chan Meng, técnico superior assessor; e

Ho Ka Wai, técnica superior principal. 

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra afixa-
da no átrio da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, a lista provisória dos candidatos ao concurso co-
mum, de acesso, documental, condicionado, para o preenchi-
mento de dois lugares de fiscal técnico especialista, 1.º escalão, 
da carreira de fiscal técnico, providos em regime de contrato 
administrativo de provimento do pessoal da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, transitado da antiga 
Comissão de Segurança dos Combustíveis, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 24, II Série, de 15 de Junho 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 das Forças de Segurança de Macau, 
aos 18 de Agosto de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 920,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classificação final do candidato aprovado no concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado, para o preen-
chimento de um lugar de adjunto-técnico de criminalística 
especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico de crimi-
nalística do quadro do pessoal da Polícia Judiciária, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 25, II Série, de 22 de Junho de 2016:

Único candidato aprovado: valores

Chan Io Kam ........................................................................68,70

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

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

Segurança, de 9 de Agosto de 2016).
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二零一六年八月一日於司法警察局

典試委員會：

主席：廳長 趙德欽

正選委員：一等督察 徐一平

  處長 潘惠英

（是項刊登費用為 $1,263.00）

按照刊登於二零一五年八月五日第三十一期第二組《澳門特

別行政區公報》之通告，有關以考核方式進行普通對外入職開

考，以填補司法警察局人員編制內三缺及行政任用合同制度三

缺之技術員職程第一職階二等技術員（刑事化驗範疇），現公佈

最後成績名單如下：

合格投考人：

姓名 分

1.º 蔡加棟 ..................................................................... 70.36

2.º 陳永基 ..................................................................... 68.31

3.º 楊寶蘭 ..................................................................... 68.19

4.º 李佩珊 ..................................................................... 67.84

5.º 黃志達 ..................................................................... 67.65

6.º 區家樑 ..................................................................... 63.61

7.º 陳晶 ......................................................................... 63.13

8.º 梁幸瑩 ..................................................................... 63.10

9.º 譚匡時 ..................................................................... 60.51

10.º 張淑婷 ..................................................................... 59.86

11.º 吳玉丹 ..................................................................... 58.80

12.º 鍾浩 ......................................................................... 57.35

備註：

a）根據第23/2011號行政法規第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試而被淘汰之投考人：85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分而被淘汰之投考人：126名。

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上

訴。

（經保安司司長於二零一六年八月十二日批示認可）

Polícia Judiciária, 1 de Agosto de 2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Chio Tak Iam, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Choi Iat Peng, inspector de 1.ª classe; e

Pun Wai Yeng, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de três lugares do quadro e três lugares em regime de 
contrato administrativo de provimento, de técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico, área laboratorial forense 
da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 31, II 
Série, de 5 de Agosto de 2015:

Candidatos aprovados:

Nome valores

1.º Choi Ka Tong .............................................................. 70,36 

2.º Chan Weng Kei ........................................................... 68,31 

3.º Ieong Pou Lan ............................................................. 68,19 

4.º Lei Pui San .................................................................. 67,84 

5.º Wong Chi Tat .............................................................. 67,65 

6.º Ao Ka Leong .............................................................. 63,61 

7.º Chan Cheng................................................................. 63,13 

8.º Leong Hang Ieng ........................................................ 63,10 

9.º Tam Samuel ................................................................. 60,51 

10.º Cheong Sok Teng ....................................................... 59,86 

11.º Ng Iok Tan ................................................................... 58,80 

12.º Chong Hou .................................................................. 57,35 

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: 85 
candidatos.

b) Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011:

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 va-
lores na prova de conhecimentos: 126 candidatos.

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso desta 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 12 de Agosto de 2016).
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二零一六年八月一日於司法警察局

典試委員會：

主席：廳長 趙德欽

正選委員：處長 余光輝

  處長 潘惠英

（是項刊登費用為 $2,144.00）

公 告

為填補司法警察局人員編制內技術員職程的第一職階一等

技術員（培訓範疇）一缺，經於二零一六年七月十三日第二十八期

第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以審查文件及有限制

方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號行政法規第十八條

第三款的規定公佈投考人臨時名單，該名單已張貼於澳門友誼

大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行政處及上載於本局

網站，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

為填補司法警察局行政任用合同制度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一缺，經於二零一六年七月

十三日第二十八期第二組《澳門特別行政區公報》刊登公告，以

審查文件及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第23/2011號

行政法規第十八條第三款的規定公佈投考人臨時名單，該名單

已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓人事及行

政處及上載於本局網站，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一六年八月十六日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $1,537.00）

為填補司法警察局行政任用合同制度任用的行政技術助理

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

年六月二十九日第二十六期第二組《澳門特別行政區公報》刊登

公告，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開考。現根據第

Polícia Judiciária, 1 de Agosto de 2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Chio Tak Iam, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Iu Kong Fai, chefe de divisão; e

Pun Wai Yeng, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 2 144,00)

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da 
Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Polícia, 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área 
de formação do quadro do pessoal da Polícia Judiciária, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Julho de 
2016. 

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

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade, n.º 823, Macau, bem como no website desta Polícia, 
a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão, 
da carreira de assistente técnico administrativo, provido em 
regime de contrato administrativo de provimento da Polícia 
Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 
13 de Julho de 2016.

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

Polícia Judiciária, aos 16 de Agosto de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, se encontra 
afixada, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida 
da Amizade n.º 823, Macau, bem como no website desta Polícia, 
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23/2011號行政法規第十八條第三款的規定公佈投考人臨時名

單，該名單已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓十八

樓人事及行政處及上載於本局網站，以供查閱。

根據同一行政法規第十八條第五款的規定，上述名單被視為

確定名單。

二零一六年八月十八日於司法警察局

局長 周偉光

（是項刊登費用為 $920.00）

懲 教 管 理 局

公 告

為填補懲教管理局人員編制內獄警隊伍職程第一職階警長

十缺，經於二零一六年七月二十日第二十九期第二組《澳門特別

行政區公報》內刊登懲教管理局以考核方式進行普通限制性晉

升開考，填補人員編制內獄警隊伍職程警長職級十缺的開考通

告。

根據第23/2011號行政法規第十八條第三款及第十九條第三

款的規定，投考人臨時名單及知識考試通告於本公告公佈之日

起張貼於澳門路環竹灣馬路聖方濟各街懲教管理局行政樓地下

告示板並同時上載於懲教管理局網頁，以供查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款之規定，該臨時名單被

視為確定名單。

二零一六年八月十二日於懲教管理局

典試委員會主席 林錦秀

（是項刊登費用為 $1,087.00）

衛 生 局

名 單

（開考編號：00116/04-T）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的技術員職程第一

職階二等技術員（資訊範疇）二缺，經二零一六年一月二十七日

a lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de assistente técnico administrativo especialista principal, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, provido 
em regime de contrato administrativo de provimento da Polícia 
Judiciária, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, de 
29 de Junho de 2016.

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

Polícia Judiciária, aos 18 de Agosto de 2016.

O Director, Chau Wai Kuong.

(Custo desta publicação $ 920,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Do concurso comum, de acesso, de prestação de provas, con-
dicionado, para o preenchimento de dez vagas de chefe, 1.º es-
calão, do quadro do pessoal da carreira do Corpo de Guardas 
Prisionais da Direcção dos Serviços Correccionais, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 29, II Série, de 20 de Julho de 2016.

Nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º e n.º 3 do artigo 
19.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011, encontram-
-se afixados a lista provisória dos candidatos e o aviso da prova 
de conhecimentos, a partir da data da publicação do presente 
anúncio, no Edifício Administrativo da Direcção dos Serviços 
Correccionais, sito na Rua de S. Francisco Xavier, s/n, Coloa-
ne, Macau, e também na página electrónica da DSC, a fim de 
serem consultados.

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

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

O Presidente do Júri, Lam Kam Sau.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. do Concurso n.º 00116/04-T)

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
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第四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以考核方式進行普

通對外入職開考通告，現公佈投考人的最後成績名單如下：

合格投考人：

名次 姓名 分

1.º 林宇滔 .....................................................................65.25

2.º 伍志強 .....................................................................63.25

3.º 龍擎峰 .....................................................................61.45

4.º 陳立豪 .....................................................................61.00

5.º 葉偉杰 .....................................................................60.00

6.º 楊健偉 .....................................................................59.55

7.º 蘇世杰 .....................................................................59.15

8.º 胡權武 .....................................................................58.80

9.º 李國明 .....................................................................58.50

10.º 湯銘耀 .....................................................................58.20

11.º 區兆鋒 .....................................................................56.15

12.º 張儉鋒 .....................................................................55.65

13.º 趙不同 .....................................................................55.05

14.º 陳家寶 .....................................................................54.75

15.º 何慧健 .....................................................................52.75

16.º 林慕貞 .....................................................................51.35

17.º 區銘恃 .....................................................................50.50

備註：

a）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十三條第九款的規定：

——因缺席知識考試而被淘汰之投考人：二十一名

——因缺席專業面試考試而被淘汰之投考人：八名

b）根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》第二十五條第三款的規定：

——因知識考試得分低於50分被淘汰之投考人：三十九名

——因最後成績得分低於50分被淘汰之投考人：二名

序號 姓名

1. 黃健飛

2. 鄭潔東

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單之公告於《澳

carreira de técnico, área de informática, em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2016:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome valores

1.º Lam U Tou ............................................................ 65,25

2.º Ng Chi Keong ....................................................... 63,25

3.º Long Keng Fong ................................................... 61,45

4.º Chan Lap Hou ...................................................... 61,00

5.º Ip Wai Kit .............................................................. 60,00

6.º Ieong Kin Wai ....................................................... 59,55

7.º Sou Sai Kit ............................................................. 59,15

8.º Wu Kun Mou......................................................... 58,80

9.º Lei Kuok Meng ..................................................... 58,50

10.º Tong Meng Io ........................................................ 58,20

11.º Ao Sio Fong ........................................................... 56,15

12.º Cheong Kim Fong ................................................ 55,65

13.º Chio Pat Tong ....................................................... 55,05

14.º Chan Ka Pou ......................................................... 54,75

15.º Ho Wai Kin ........................................................... 52,75

16.º Lam Mou Cheng ................................................... 51,35

17.º Ao Meng Chi ......................................................... 50,50

Observações:

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

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos: 21 
candidatos;

— Excluídos por terem faltado à entrevista profissional: 8 
candidatos.

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

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valores 
na prova de conhecimentos: 39 candidatos;

— Excluídos por terem obtido classificação final inferior a 50 
valores: 2 candidatos.

N.º    Nome

1. Wong Kin Fei

2. Cheang Kit Tong

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 
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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。

（經二零一六年八月十一日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年八月四日於衛生局

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員（職務主管） 陸鍵玲

正選委員：首席顧問高級技術員 李志杰

  一等高級技術員 何強

（是項刊登費用為 $3,364.00）

公 告

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的技術工人職程第

四職階技術工人（鐵器工範疇）兩缺，經二零一六年六月二十二日

第二十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行

普通對外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款規定公佈，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。

二零一六年八月十五日於衛生局

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高級技術員職

程第一職階顧問高級技術員兩缺，經二零一六年七月十三日第

二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查

文件方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

podem interpor recurso da lista classificativa no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da publicação do anúncio 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 11 de Agosto de 2016).

Serviços de Saúde, aos 4 de Agosto de 2016.

O júri:

Presidente: Luk Kin Leng, técnico superior assessor principal 
(chefia funcional).

Vogais efectivos: Lei Chi Kit, técnico superior assessor 
principal; e

Ho Keong, técnico superior de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 3 364,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, 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 
prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares de 
operário qualificado, 4.º escalão, da carreira de operário qualifica-
do, área de ferreiro, providos em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, dos Serviços de Saúde, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 25, II Série, de 22 de Junho de 2016.

Serviços de Saúde, aos 15 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Ser-
viços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, bem 
como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de dois lugares de técnico superior assessor, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
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事處，並已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供

查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年八月十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $950.00）

為填補經由衛生局以行政任用合同任用的高級技術員職程

第一職階顧問高級技術員十七缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，

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。

二零一六年八月十五日於衛生局

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

程第一職階一等技術輔導員一缺，經二零一六年七月十三日第

二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查

文件方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公

佈，投考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人

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

查閱。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年八月十八日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $881.00）

aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Ju-
lho de 2016.

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

Serviços de Saúde, aos 15 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)

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 nos websites destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso 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 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento de 
dezassete lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, providos em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento dos Serviços de Saúde, com dez dias 
de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 15 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão de Pes-
soal, sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Ser-
viços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, bem 
como está disponível no sítio electrónico dos Serviços de Saúde 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, provido em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Ju-
lho de 2016.

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

Serviços de Saúde, aos 18 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 881,00)
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Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada, na Divisão de Pessoal, 
sita no 1.º andar do Edifício da Administração dos Serviços de 
Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível no 
website destes Serviços: http://www.ssm.gov.mo, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de cinco lugares de 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área 
de engenharia electromecânica, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, dos Serviços de Saúde, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 29, II Série, de 20 de Julho de 2016.

Serviços de Saúde, aos 19 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 715,00)

(Ref. do Concurso n.º 01316/01-IS)

Nos termos definidos do artigo 19.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),  
encontra-se afixada, na Divisão de Pessoal, sita no 1.º andar do 
Edifício da Administração dos Serviços de Saúde, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, bem como está disponível no sítio 
electrónico dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a 
lista definitiva dos candidatos ao concurso comum, de ingres-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
vinte vagas de formandos à formação específica de inspector 
sanitário de 2.ª classe dos Serviços de Saúde, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 26, II Série, de 29 de Junho de 2016. Após a con-
clusão da formação, os primeiros vinte formandos na lista clas-
sificativa serão providos, em regime de contrato administrativo 
de provimento, no cargo de inspector sanitário de 2.ª classe, 1.º 
escalão, destes Serviços.

Serviços de Saúde, aos 19 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 989,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser con-
sultadas, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, as listas 
provisórias dos candidatos admitidos aos concursos comuns, 
de acesso, documentais, condicionados, para o preenchimento 
dos seguintes lugares da Direcção dos Serviços de Educação e 

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的技術員職程第一

職階二等技術員（機電工程範疇）五缺，經二零一六年七月二十

日第二十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進

行普通對外入職開考通告。現根據第23/2011號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，投

考人臨時名單已張貼在若憲馬路衛生局行政大樓一樓人事處及

上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

二零一六年八月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $715.00）

（開考編號：01316/01-IS）

為錄取二十名學員參加衛生局二等衛生督察的特別培訓，完

成培訓後，以行政任用合同方式，聘用培訓成績名單排列前二十

名衛生督察學員擔任本局第一職階二等衛生督察，經二零一六

年六月二十九日第二十六期《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，並已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供

查閱。

二零一六年八月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $989.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

教育暨青年局為填補以下空缺，經於二零一六年七月十三日

第二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式

進行限制性的晉級普通開考的公告，現根據第23/2011號行政法



18444 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 34 期 —— 2016 年 8 月 24 日

規第十八條第三款的規定，臨時名單張貼在約翰四世大馬路7-9

號一樓以供查閱：

行政任用合同行政技術助理員職程第一職階首席行政技術

助理員一缺；

行政任用合同行政技術助理員職程第一職階一等行政技術

助理員三缺。

根據上述行政法規第十八條第五款的規定，上述臨時名單即

視作確定名單。

二零一六年八月十七日於教育暨青年局

代局長 老柏生（副局長）

（是項刊登費用為 $1,361.00）

文 化 局

通 告

2016-IC-FOT-1

按照社會文化司司長二零一六年七月十二日的批示，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，文化局通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任

用合同制度填補攝影師及視聽器材操作員職程第一職階二等攝

影師及視聽器材操作員一缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

Juventude, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 
13 de Julho de 2016, nos termos do artigo 18.º, n.º 3, do Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011:

Um lugar de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo com 
contrato administrativo de provimento;

Três lugares de assistente técnico administrativo de 1.ª clas-
se, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico administrativo 
com contrato administrativo de provimento.        

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

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

O Director dos Serviços, substituto, Lou Pak Sang, subdirector.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

INSTITUTO CULTURAL

Avisos

2016-IC-FOT-1

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Julho 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 fotógrafo e 
operador de meios audiovisuais de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de fotógrafo e operador de meios audiovisuais, em 
regime de contrato administrativo de provimento do Instituto 
Cultural:

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

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

職之一般要件；

c）具備初中畢業學歷。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），連同下列文件於指定期限及辦公時間內以

親送方式遞交到澳門塔石廣場文化局大樓。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

c）若投考人具備專業資格或專業培訓，應遞交相關證明文

件副本（須出示正本作認證之用），作履歷分析之用；

d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、c）及e）項所指

的文件已存放於其個人檔案內，則免除提交，但須在報名表上明

確聲明。

4. 職務內容

執行一些與收集影像及複製有關、且具創意和多媒體性質

的工作：在攝影室內或在戶外拍攝以及執行實驗室工作，範圍包

括：文化財產、創作、傳播、協調、推動和宣傳工作；操作一切視

聽器材，如：錄像機、影音混合器、電影攝影器材和投影機及其

他器材。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等攝影師及視聽器材操作員的薪俸點為第

14/2009號法律附件一表二第三級別所載的195點，並享有公職

一般制度規定的權利及福利。

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

c) Estejam habilitados com o ensino secundário geral.

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchimen-
to da ficha de inscrição em concurso (impresso próprio aprova-
do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), a qual 
deve ser acompanhada dos documentos abaixo indicados e en-
tregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas de expediente, no Instituto Cultural, sito na Praça do 
Tap Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

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

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

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

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portugue-
sa, devidamente assinada pelo candidato;

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

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

4. Conteúdo funcional

Desenvolve actividades criativas com características poliva-
lentes tanto a nível de recolha de imagem como de reprodução: 
capta imagens em estúdio e exteriores e executa trabalhos de 
laboratório, nas áreas do património cultural, da criatividade 
e difusão, da coordenação, animação e divulgação; opera com 
todo o material audiovisual, como câmaras e gravadores de 
vídeo, misturador de imagem e de som, máquinas e projectores 
de filme e outros.

5. Vencimento, direitos e regalias

O fotógrafo e operador de meios audiovisuais de 2.ª classe, 1.º 
escalão, nível 3, vence pelo índice 195 da tabela indiciária de 
vencimento constante do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 
e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da 
Função Pública. 
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6. 任用方式

根據第12/2015號法律第四條及續後條文的規定，以行政任

用合同聘用，試用期為期六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選使用以下評分方法及比例：

a）知識考試，淘汰制（兩小時之筆試）：50%

b）專業面試：30%

c）履歷分析：20%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示，凡在

淘汰試中得分低於50分者，即被淘汰，且不能進入接續之甄選。

7.2 甄選方法的目的

知識考試：評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試：根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工作

資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析：透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、工

作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職務的能力。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《澳門特別行政區基本法》；

2）經十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

3）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改、十二月二十一

日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》；

4）第20/2015號行政法規——文化局的組織及運作；

6. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-
vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015, 
precedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

7. Método de selecção

7.1 A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

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

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

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

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

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

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

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando a habilitação aca-
démica e profissional, a qualificação e experiência profissio-
nais, os trabalhos realizados e a formação profissional comple-
mentar.

7.3 Classificação final

 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

8. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

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

4) Regulamento Administrativo n.º 20/2015 — Organização 
e funcionamento do Instituto Cultural;
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5）舞台系統及設備之基本認識及操作；

6）音響、燈光控制系統及設備之基本認識及操作。

投考人在知識考試時可查閱上述法例，有關文本內不能附有

任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

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

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：澳門文化中心主任 區慧思

正選委員：顧問高級技術員（職務主管） 郭志明

  顧問高級技術員 李碧嘉

候補委員：顧問高級技術員 黃頴緹

  特級技術輔導員（職務主管） Alberto Manuel  

  da Silva Hung

二零一六年八月十七日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $7,480.00）

2016-IC-AT-16

按照社會文化司司長二零一六年七月十二日的批示，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

5) Conhecimentos elementares de operação do sistema e 
equipamentos de palco;

6) Conhecimentos elementares de operação do sistema e 
equipamentos de controlo de som e iluminação.

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

9. Publicação das listas

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

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

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

10. Legislação aplicável

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

11. Observações

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

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Nelma Wong Morais Alves, directora do Centro 
Cultural de Macau.

Vogais efectivos: Kok Chi Meng, técnico superior assessor 
(chefia funcional); e

Rebeca Lei, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Wong Wing Tai, técnica superior assessora; e

Alberto Manuel da Silva Hung, adjunto-técnico especialista 
(chefia funcional).

Instituto Cultural, aos 17 de Agosto de 2016.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 7 480,00)

2016-IC-AT-16

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Julho de 2016, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e na Lei n.º 12/2015, 
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的規定，文化局通過考核方式進行普通對外入職開考，以行政任

用合同制度填補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）十六缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 投考條件

凡在報考期限內符合以下條件，均可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）符合現行《澳門公共行政工作人員通則》規定的擔任公

職之一般要件；

c）具備初中畢業學歷。

3. 報名方式、地點及報名時須遞交的資料及文件

3.1 投考人須填寫投考報名表（由第250/2011號行政長官批

示核准的專用印件），連同下列文件於指定期限及辦公時間內以

親送方式遞交到澳門塔石廣場文化局大樓。

3.2 須遞交的文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作認證之用）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作認證

之用）；

c）若投考人具備專業資格或專業培訓，應遞交相關證明文

件副本（須出示正本作認證之用），作履歷分析之用；

d）經投考人簽署的履歷（須以中文或葡文書寫）；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時提交所屬部門發出的

個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾任職務、現處職程及職

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 dezasseis lugares de assis-
tente técnico administrativo de 2.a classe, 1.º escalão, área de 
oficial administrativo, da carreira de assistente técnico admi-
nistrativo, em regime de contrato administrativo de provimen-
to do Instituto Cultural: 

1. Tipo, prazo e validade

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

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

2. Condições de candidatura

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

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

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

c) Estejam habilitados com o ensino secundário geral.

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

3.1 A admissão ao concurso é feita mediante o preenchi-
mento da ficha de inscrição em concurso (impresso próprio 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011), 
a qual deve ser acompanhada dos documentos abaixo indica-
dos e entregue, pessoalmente, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas de expediente, no Instituto Cultural, sito na 
Praça do Tap Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau.

3.2 Documentos a apresentar:

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

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

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

d) Nota curricular, elaborada na língua chinesa ou portugue-
sa, devidamente assinada pelo candidato;

e) Candidatos vinculados aos serviços públicos devem ainda 
apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos ante-
riormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a natu-
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級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資，以及參加

開考所需的工作表現評核。

與公共部門有聯繫的投考人，如上述a）、b）、c）及e）項所指

的文件已存放於其個人檔案內，則免除提交，但須在報名表上明

確聲明。

4. 職務內容

職務內容的一般特徵

須具有初中畢業學歷，透過以設立或配合的方法及程序，以

便擔任既定指令中的技術應用的執行性職務，或須執行具有一

個或多個行政領域，尤其會計、人事管理、總務及財產管理、檔案

及行政事務等具有一定複雜程度的執行性職務。

行政技術助理員（行政文員範疇）

從事處理一切涉及行政活動的工作，可包括一個或多個職

務範圍，確保負責提供財產和服務的機關的運作：在人事管理方

面，處理一切文書工作，並為人員委任的程序、免職申請、死亡

津貼的批給、公務員醫療福利受益人衛生護理證的發出、家庭津

貼的申請、房屋津貼的批給、年資獎金的發放、公務員勤謹的核

實、服務時間的計算、年資表的編製、工作評核的發出、年假表

的編製、缺勤的控制及記錄、無薪假及特別假的批核、讓公務員

會見醫學委員會及退休等的步驟展開一切必要的行政程序；在

會計方面，處理預算案的計算工作，管制經常性開支，按照收入

表、購置及人員開支，諸如薪酬、補助及扣除等，進行徵收的程

序；在文書管理方面，處理所有函件的收發及遞送程序；在檔案

方面，進行組織及文件分類，管理存檔物料的保存工作，以及對

大量文件進行內部管制；在財務管理方面，進行財產分類，並執

行有關供應的工作，並對消費物料作出控制及管理；在文書/打

字的程序方面，製發各式各樣的文件，打字，並作適當的精美印

製；在接待公眾方面，接待使用者並滿足他們的需要，倘該等需

要涉及其工作範疇時，向他們提供資料，又或倘問題的解決方法

超出其職權範疇時，指引他們前往有關部門。

5. 薪俸、權利及福利

第一職階二等行政技術助理員的薪俸點為第14/2009號法律

附件一表二第三級別所載的195點，並享有公職一般制度規定的

權利及福利。

reza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função pública 
e a avaliação do desempenho relevante para apresentação a 
concurso.

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

4. Conteúdo funcional

Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com 
base no estabelecimento ou adaptação de métodos e proces-
sos, enquadrados em instruções gerais e procedimentos bem 
definidos, ou executa tarefas com certo grau de complexidade, 
relativas a uma ou mais áreas de actividade administrativa, de-
signadamente contabilidade, pessoal, economato e património, 
arquivo e expediente, requerendo habilitação literária de nível 
do ensino secundário geral.

Assistente técnico administrativo, área de oficial administrativo

Executa todas as tarefas relacionadas com a actividade ad-
ministrativa, podendo compreender uma ou mais áreas fun-
cionais, assegurando o funcionamento dos órgãos incumbidos 
da prestação de bens e serviços: na área de pessoal executa 
todo o expediente e desenvolve todos os procedimentos buro-
cráticos necessários à tramitação dos processos de nomeações 
de pessoal, pedidos de exoneração, concessão de abonos por 
falecimento, emissão de cartões de beneficiário de assistência 
médica dos funcionários, requerimento do subsídio de família, 
concessão do subsídio de residência, atribuição do prémio de 
antiguidade, verificação da assiduidade dos funcionários, cál-
culo de tempo de serviço, listas de antiguidade, atribuição da 
classificação de serviço, mapas de férias, controlo e registo de 
faltas, autorização de licenças, apresentação de funcionários à 
junta médica, aposentação; na área de contabilidade executa os 
cálculos relativos a propostas orçamentais, efectua o controlo 
das despesas correntes, executa os procedimentos relativos 
a cobranças de acordo com a tabela de receitas, aquisições e 
despesas com pessoal, nomeadamente remunerações, abonos 
e descontos; na área de expediente executa os procedimentos 
relativos à entrada, encaminhamento e expedição de toda a 
correspondência; na área de arquivo procede à organização e 
classificação dos documentos, zela pela conservação do mate-
rial em arquivo e efectua o controlo interno do fluxo dos docu-
mentos; na área de património procede à classificação de bens 
e executa tarefas relativas ao aprovisionamento, efectuando o 
controlo e gestão do material de consumo; na área de processa-
mento de texto/dactilografia produz documentos diversos digi-
tando-os e imprimindo-lhes a apresentação estética adequada; 
na área de atendimento do público acolhe e satisfaz as solici-
tações apresentadas pelos utentes prestando as informações se 
relacionadas com a sua área de actividade ou encaminhando 
para os respectivos destinos os casos cuja solução ultrapassa o 
seu âmbito de competência.

5. Vencimento, direitos e regalias

O assistente técnico administrativo de 2.a classe, 1.º escalão, 
nível 3, vence pelo índice 195 da tabela indiciária de vencimento 
constante do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 e usufrui dos 
direitos e regalias previstos no regime geral da Função Pública. 
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6. 任用方式

根據第12/2015號法律第四條及續後條文的規定，以行政任

用合同聘用，試用期為期六個月。

7. 甄選方法

7.1 甄選使用以下評分方法及比例：

a）知識考試，淘汰制（三小時之筆試）：50%

b）專業面試：30%

c）履歷分析：20%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示，凡在

淘汰試中得分低於50分者，即被淘汰，且不能進入接續之甄選。

7.2 甄選方法的目的

知識考試：評估投考人擔任職務所須具備的一般知識或專

門知識的水平。

專業面試：根據職務要求的特點，確定並評估投考人在工作

資歷及工作經驗方面的專業條件。

履歷分析：透過衡量投考人的學歷、專業資格、工作資歷、工

作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職務的能力。

7.3 最後成績

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

8. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

1）《澳門特別行政區基本法》；

2）經十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

3）經十二月二十八日第62/98/M號法令修改、十二月二十一

日第87/89/M號法令核准之《澳門公共行政工作人員通則》；

4）第14/2009號法律——公務人員職程制度；

5）第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

6. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-
vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015, 
precedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

7. Método de selecção

7.1 A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos 
de selecção a seguir discriminados, os quais são ponderados da 
seguinte forma:

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

b) Entrevista profissional: 30%;

c) Análise curricular: 20%.

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

7.2 Objectivos dos métodos de selecção

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

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

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

7.3 Classificação final

 Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

8. Programa

O programa abrangerá as seguintes matérias:

1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

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

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

5) Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;
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6）第8/2004號法律——公共行政工作人員工作表現評核原

則；

7）第31/2004號行政法規——公共行政工作人員的工作表現

評核一般制度；

8）第2/2011號法律——年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制

度；

9）第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓；

10）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；

11）經第28/20 09號行政法規修改之第6/20 0 6號行政法

規——公共財政管理制度（經第426/2009號行政長官批示重新

公佈）

12）第20/2015號行政法規——文化局的組織及運作；

13）公文寫作實際應用（繕寫建議書、報告書及/或公文）。

投考人在知識考試時可查閱上述法例，有關文本內不能附有

任何註解及範例。投考人不得以任何方式（包括使用電子產品）

查閱其他參考書籍或資料。

9. 公佈名單

知識考試的地點、日期及時間將於公佈確定名單時通知。

臨時名單、確定名單及成績名單將會張貼於澳門塔石廣場文

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

最後成績名單將在《澳門特別行政區公報》公佈。

10. 適用法例

本開考由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

11. 注意事項

投考人提供之資料只作本局是次招聘用途，所有遞交的資料

將按照第8/2005號法律的規定進行處理。

12. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：組織及行政財政管理廳廳長 羅麗薇

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

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

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

9) Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos;

10) Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, 
e pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regime das 
despesas com obras e aquisição de bens e serviços;

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

12) Regulamento Administrativo n.º 20/2015 — Organização 
e funcionamento do Instituto Cultural;

13) Redacção de correspondência oficial (elaboração de pro-
postas, informações e/ou ofícios).

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

9. Publicação das listas

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

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

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

10. Legislação aplicável

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

11. Observações

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

12. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lo Lai Mei, chefe do Departamento de Organi-
zação e Gestão Administrativa e Financeira.
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正選委員：財政及財產處處長 梁淑盈

     人力資源及行政處處長 鄭麗雅

候補委員：組織及資訊處處長 梁慶翔

     首席特級技術輔導員（職務主管） 余麗萍

二零一六年八月十七日於文化局

局長 吳衛鳴

（是項刊登費用為 $9,510.00）

旅 遊 局

名 單

 為旅遊局以行政任用合同任用的技術員職程第一職階首席

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七月六日第二十七期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

沈穎鈿 ............................................................................. 83.22

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。

（經二零一六年八月十一日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年七月二十一日於旅遊局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 張淑芳

正選委員：顧問高級技術員 何駿民

     特級技術員（交通事務局） 甘俊傑

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，經於二零一六年六月十五日第二十四期《澳門特

Vogais efectivos: Leung Sok Ieng, chefe da Divisão Financei-
ra e Patrimonial; e

Cheang Lai Nga, chefe da Divisão de Recursos Humanos e 
Administrativa.

Vogais suplentes: Leong Heng Cheong, chefe da Divisão de 
Organização e Informática; e

U Lai Peng, adjunta-técnica especialista principal (chefia 
funcional).

Instituto Cultural, aos 17 de Agosto de 2016.

O Presidente do Instituto, Ung Vai Meng.

(Custo desta publicação $ 9 510,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Listas 

  Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, provido em regime de contrato administrativo de 
provimento da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau n.º 27, II Série, de 6 de Julho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Sam Weng Tin Juliana ....................................................... 83,22

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 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 11 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 21 de Julho de 2016.

O Júri:

Presidente: Cheong Soc Fong, técnica superior assessora.

Vogais efectivos: Ho Chon Man, técnico superior assessor; e

Kam Chun Kit, técnico especialista da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos de Tráfego.

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, 
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別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制的方式進行普

通晉級開考公告。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

吳巧茹 ............................................................................. 85.88

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。

（經二零一六年八月十一日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年八月一日於旅遊局

典試委員會：

主席：特級技術員 陳玉蓮

正選委員：個人勞動合同 袁惠清

     二等技術員（警察總局） 謝銳珊

（是項刊登費用為 $2,526.00）

旅遊局為填補人員編制內特別職程監察範疇第一職階顧問

督察兩缺，經於二零一六年六月十五日第二十四期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登，以審查文件及有限制的方式進行普通晉

級開考公告。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 馬小玲 ........................................................................ 88.50

2.º 林瑞源 ........................................................................ 84.45

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。

（經二零一六年八月十一日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年七月二十八日於旅遊局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員（旅遊局） 潘永康

正選委員：顧問督察（旅遊局） 施米高

     二等高級技術員（文化局） 陳詠欣

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 24, II Série, de 15 de Junho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Ng Hou Yu ........................................................................... 85,88

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 candi-
dato pode interpor recurso da presente lista classificativa para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Agosto de 2016).

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

O Júri:

Presidente: Chan Iok Lin, técnica especialista.

Vogais efectivos: Yuen Wai Ching, contrato individual de 
trabalho; e

Tse Ioi San, técnica de 2.ª classe dos Serviços de Polícia Unitários.

(Custo desta publicação $ 2 526,00)

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
dois lugares de inspector assessor, 1.º escalão, da carreira espe-
cial, área de inspecção, 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 24, II 
Série, de 15 de Junho de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ma Sio Leng ...................................................................88,50

2.º Lim Soei Njan ................................................................84,45 

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 28 de Julho de 2016.

O Júri:

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

Vogais efectivos: José Miguel de Sales da Silva, insepctor 
assessor da Direcção dos Serviços de Turismo; e

Chan Veng Ian, técnica superior de 2.ª classe do Instituto Cultural.
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為填補旅遊局人員編制內技術輔導員職程第一職階首席特

級技術輔導員兩缺，以審查文件及有限制方式進行普通晉級開

考，開考公告經於二零一六年六月十五日第二十四期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 梁惠蓮 ........................................................................ 88.75

2.º 洪玉媚 ........................................................................ 87.50

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。

（經二零一六年八月十一日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年八月五日於旅遊局

典試委員會： 

主席：特級技術員 朱潔琳

正選委員：二等技術員 鄭藝婷

     二等技術員（社會工作局） 張廣夫

（是項刊登費用為 $2,320.00）

為填補旅遊局以行政任用合同任用的高級技術員職程第一

職階首席顧問高級技術員兩缺，經於二零一六年六月十五日第

二十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限

制方式進行普通晉級開考公告。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

1.º 藍同好 ........................................................................ 88.38

2.º 林美珠 ........................................................................ 86.88

按照第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，應考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年八月十一日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年八月三日於旅遊局

典試委員會：

主席：資訊處處長 蔡昌鴻

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de dois lugares de adjunto-técnico especialista principal, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Turismo, aberto por anúncio pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 24, II Série, de 15 de Junho de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Leong Wai Lin ...............................................................88,75

2.º Hong Iok Mei .................................................................87,50

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), os candidatos 
podem interpôr recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 5 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Chu Kit Lam, técnica especialista.

Vogais efectivos: Cheang Ngai Teng, técnica de 2.a classe; e

Cheong Kuong Fu, técnico de 2.a classe do Instituto de Ac-
ção Social.

(Custo desta publicação $ 2 320,00)

Classificativa dos candidatos admitidos ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento 
de dois lugares de técnico superior assessor principal, 1.º esca -
lão, da carreira de técnico superior, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento, aberto por anúncio 
publi cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 24, II Série, de 15 de Junho de 2016:

Candidatos aprovados:  valores

1.º Lam Tong Hou ...............................................................88,38

2.º Lam Mei Chu  ................................................................86,88

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 11 de Agosto de 2016).

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

O Júri:

Presidente: Choi Cheong Hong, chefe da Divisão de Infor-
mática.



N.º 34 — 24-8-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18455

正選委員：首席顧問高級技術員（統計暨普查局） 林葆青

候補委員：首席顧問高級技術員 司徒少媐

（是項刊登費用為 $1,331.00）

為填補旅遊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一缺，經於二零一六年六月二十九日第

二十六期《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。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

黃國雄 ............................................................................. 89.00

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，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。

（經二零一六年八月十一日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年八月四日於旅遊局

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員 司徒少媐

委員：首席顧問高級技術員 劉宇慶

 特級技術輔導員（法務局）  陳志榮

（是項刊登費用為 $1,224.00）

公 告

為填補旅遊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兩缺，現根據第14/2009號法律《公務人

員職程制度》和第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，開考

通告張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局

告示板，並公佈於本局網頁（http://industry.macaotourism.gov.

Vogal efectiva: Lam Pou Cheng, técnica superior assessora 
principal da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

Vogal suplente: Si Tou Siu Hei Silvia, técnica superior assessora 
principal.

(Custo desta publicação $ 1 331,00)

Classificativa do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico admi-
nistrativo 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 26, II Série, de 
29 de Junho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Wong Kuok Hong  .............................................................. 89,00

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da presente lista 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 11 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 4 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Si Tou Siu Hei Silvia, técnica superior assessora 
principal.

Vogais: Lau Yue Hing, técnica superior assessora principal; e

Chan Chi Weng, adjunto-técnico especialista da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no quadro de in-
formação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sita na 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot 
Line», 12.º andar, Macau, e publicado na página electrónica 
destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo) e na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, o aviso referente à abertura do concurso de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores da DST, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), e no Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), para o preenchimento de dois lugares de assistente técni-
co administrativo especialista principal, 1.º escalão, da carreira 



18456 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 34 期 —— 2016 年 8 月 24 日

de assistente técnico administrativo do quadro do pessoal da 
DST, com dez dias de prazo para a apresentação de candidatu-
ras, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 18 de Agosto de 2016. 

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 126,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Listas

Do candidato admitido ao concurso comum, de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior dos trabalhadores providos em regime de contrato 
administrativo de provimento do Instituto do Desporto, cujo 
anúncio foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 
2016:

Candidato aprovado: valores

Leong Wai Kei  ....................................................................80,83

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Agosto de 2016).

Instituto do Desporto, aos 26 de Julho de 2016.

O Júri:

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

Vogais efectivos: Luís Leong, chefe da Divisão de Organiza-
ção, Estudos e Informatização do Instituto do Desporto; e

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

Dos candidatos admitidos ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de dois lugares 
de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico dos 
trabalhadores providos em regime de contrato administrativo 
de provimento do Instituto do Desporto, cujo anúncio foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 22, II Série, de 1 de Junho de 2016:

mo）及行政公職局網頁。報考應自本公告於《澳門特別行政區公

報》刊登之日緊接的首個工作日起計十天內作出。

二零一六年八月十八日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $1,126.00）

體 育 局

名 單

為填補體育局行政任用合同人員高級技術員職程第一職階

顧問高級技術員一缺，經於二零一六年六月一日第二十二期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登公告，以審查文件及有限制性方

式進行普通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：

合格應考人： 分

梁慧琪 ............................................................................. 80.83

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起

上訴。

（社會文化司司長於二零一六年八月十一日批示認可）

二零一六年七月二十六日於體育局

典試委員會：

主席：體育局組織及行政財政管理廳廳長 林國洪

正選委員：體育局組織、研究及資訊處處長 梁建忠

  澳門保安部隊事務局顧問高級技術員 陳務芹

為填補體育局行政任用合同人員技術員職程第一職階一等

技術員兩缺，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》第二組刊登公告，以審查文件及有限制性方式進行普

通晉級開考。現公佈應考人最後成績如下：
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Candidatos aprovados: valores

1.º Fu Sio Lon ......................................................................82,83 

2.º Ao Kam Fai ....................................................................80,33 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publi-
cação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Agosto de 2016).

Instituto do Desporto, aos 26 de Julho de 2016.

O Júri:

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

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

Vogal suplente: Mok Chi Hang, chefe da Divisão de Gestão 
do Equipamento Desportivo do Instituto do Desporto.

Dos candidatos admitidos ao concurso comum, de acesso, 
documental e entrevista profissional, condicionado, para o 
preenchimento de dois lugares de enfermeiro-especialista, 1.º 
escalão, da carreira de enfermagem, do quadro do pessoal do 
Instituto do Desporto, cujo anúncio foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II 
Série, de 1 de Junho de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lei Sou Ha......................................................................93,17

2.º Tang Mei San .................................................................87,34

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, a contar da data da sua publi-
cação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Agosto de 2016).

Instituto do Desporto, aos 26 de Julho de 2016.

O Júri:

Presidente: Sérgio Rosário da Conceição, director do Centro 
de Medicina Desportiva do Instituto do Desporto.

Vogais efectivas: San Pou Leng, enfermeira-especialista 
graduada dos Serviços de Saúde; e

Wu Ching Hung, enfermeira-especialista graduada dos Ser-
viços de Saúde.

(Custo desta publicação $ 3 872,00)

合格應考人： 分

1.º 傅紹倫 ........................................................................ 82.83

2.º 區錦輝 ........................................................................ 80.33

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起

上訴。

（社會文化司司長於二零一六年八月十一日批示認可）

二零一六年七月二十六日於體育局

典試委員會：

主席：體育局組織及行政財政管理廳廳長 林國洪

正選委員：電信管理局一等技術員 黃麗娟

候補委員：體育局體育設備管理處處長 莫子恆

為填補體育局人員編制護士職程第一職階專科護士兩缺，

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

二組刊登公告，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。現公佈應考人最後成績如下： 

合格應考人： 分

1.º 李素霞 ........................................................................ 93.17

2.º 鄧美珊 ........................................................................ 87.34

按第23/2011號行政法規第二十八條的規定，應考人可自本

名單於《澳門特別行政區公報》公佈日起計的十個工作天內提起

上訴。

（社會文化司司長於二零一六年八月十一日批示認可）

二零一六年七月二十六日於體育局

典試委員會：

主席：體育局運動醫學中心主任 江世恩　　

正選委員：衛生局高級專科護士 辛寶玲

  衛生局高級專科護士 吳晶虹

（是項刊登費用為 $3,872.00）
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Anúncios

Faz-se público que se acham abertos os concursos de acesso, con-
dicionados, documentais, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e 
no Regulamento Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento 
dos seguintes lugares do Instituto do Desporto:

1. Lugares do quadro:

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

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

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

Um lugar de técnico principal, 1.º escalão.

Os avisos de abertura dos referidos concursos encontram-se 
afixados no Departamento de Organização e Gestão Adminis-
trativa e Financeira do Instituto do Desporto, sito na Avenida 
do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e publicados 
nos sítios da internet deste Instituto e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, e que o prazo para a apre-
sentação de candidaturas é de dez dias, a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto do Desporto, aos 19 de Agosto de 2016.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Concurso Público

«Empreitada da Obra N.º E1 — Instalação de Sistemas 

Eléctricos e de Ar Comprimido para o 63.º Grande Prémio de 

Macau»

1. Entidade que preside ao concurso: Instituto do Desporto.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Edifício do Grande Prémio de 
Macau, garagens provisórias e Circuito da Guia.

4. Objecto da empreitada: instalação dos sistemas eléctricos, 
de comunicação telefónica, das luzes de partida, de ar-compri-
mido e a manutenção/reparação do sistema de ventilação do 
silo de automóveis do Terminal Marítimo do Porto Exterior.

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 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso.

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).

公 告

根據第14/2009號法律及第14/2016號行政法規的規定，現以

審查文件方式進行限制性晉級開考，以填補體育局下列空缺：

1. 編制內人員：

第一職階一等技術員一缺。

2. 行政任用合同人員：

第一職階特級技術員一缺；

第一職階首席技術員一缺。

上述開考通告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，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考

申請表應自本公告於《澳門特別行政區公報》刊登之日緊接首個

工作日起計十天內遞交。

二零一六年八月十九日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,087.00）

公開招標

「第E1號工程——為第六十三屆澳門格蘭披治大賽車安裝電力

及壓縮空氣系統」

1. 招標實體：體育局。

2. 招標方式：公開招標。

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：安裝電力、電話通訊、起步燈及壓縮空氣

系統及檢查/維修外港碼頭地下停車場之通風系統。

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）。
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8. 臨時擔保：$150,000.00（澳門幣壹拾伍萬元正），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：將訂於二零一六年八月三十一日（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：二零一六年九月十三日（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。

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：二零一六年九月十四日（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。

8. Caução provisória: $ 150 000,00 (cento e cinquenta mil) 
patacas, a prestar mediante depósito em numerário ou em che-
que (emitido a favor do Fundo do Desporto), garantia bancária 
ou seguro caução (emitido a favor do Fundo do Desporto) 
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 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 31 de Agosto 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 propostas:

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.º 818, em Macau.

Dia e hora limite: dia 13 de Setembro 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.

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 14 de Setembro 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 moti-
vos de tufão ou por motivos de força maior, a data e hora esta-
belecidas para o acto público de abertura das propostas serão 
adiadas 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.
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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E2號工程——為第六十三屆澳門格蘭披治大賽車

安裝視聽系統」

1. 招標實體：體育局。

2. 招標方式：公開招標。

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：安裝音響廣播、電視機訊號處理及分配、閉

路電視系統及大型LED顯示屏幕於東望洋賽道及市內多個地點。

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：$155,000.00（澳門幣壹拾伍萬伍仟元正），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）。

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 Des-
porto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818, em 
Macau, até à data limite para a apresentação das propostas, 
para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adi-
cionais.

«Empreitada da Obra N.º E2 — Instalação de Sistemas 

Audiovisuais para o 63.º Grande Prémio de Macau»

1. Entidade que preside ao concurso: Instituto do Desporto.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Edifício do Grande Prémio de 
Macau, garagens provisórias e Circuito da Guia.

4. Objecto da empreitada: instalação de sistemas de difusão 
sonora, de sistemas para o processamento e distribuição do 
sinal de televisão, de sistemas de vídeo em circuito fechado 
CCTV e de Ecrãs LED de grande dimensão no Circuito da 
Guia e em vários pontos da cidade.

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 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso.

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: $ 155 000,00 (cento e cinquenta e cinco 
mil) patacas, a prestar mediante depósito em numerário ou em 
cheque (emitido a favor do Fundo do Desporto), garantia ban-
cária ou seguro-caução (emitido a favor do Fundo do Despor-
to) 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 a prestar).
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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：將訂於二零一六年八月三十一日（星期三），上

午十一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：二零一六年九月十四日（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

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：二零一六年九月十五日（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）。

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 31 de Agosto de 2016, quarta-feira, pelas 11,00 
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 propostas:

Local: Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues n.º 818, em Macau.

Dia e hora limite: dia 14 de Setembro 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 
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 15 de Setembro 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 moti-
vos de tufão ou por motivos de força maior, a data e hora esta-
belecidas para o acto público de abertura das propostas serão 
adiadas 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).
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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。

二零一六年八月十九日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $8,329.00）

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

名 單

為填補高等教育輔助辦公室行政任用合同任用的技術員

職程第一職階首席技術員三缺，經於二零一六年七月十三日第

二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有

限制的方式進行普通晉級開考的公告。現公佈最後成績名單如

下：

合格准考人： 分

1.º 高雪芝 ........................................................................ 82.28

2.º 劉煥芝 ........................................................................ 81.78

3.º 陳雅鳳 ........................................................................ 81.67

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條規定，准考人可自本名單公佈之日起計十個工

作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經社會文化司司長於二零一六年八月十一日的批示認可）

二零一六年八月三日於高等教育輔助辦公室

典試委員會：

主席：高等教育輔助辦公室職務主管 陳家豪  

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 Des-
porto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 818, em 
Macau, até à data limite para a apresentação das propostas, 
para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adi-
cionais.

Instituto do Desporto, aos 19 de Agosto de 2016.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 8 329,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, documental, condicionado aos trabalhadores do Ga-
binete de Apoio ao Ensino Superior, para o preenchimento 
de três lugares de técnico principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico, provido em regime de contrato administrativo de pro-
vimento do GAES, cujo anúncio de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 28, II Série, de 13 de Julho de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Kou Sut Chi ....................................................................82,28

2.º Lao Wun Chi ..................................................................81,78

3.º Chan Nga Fong ..............................................................81,67

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

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Agosto de 2016).

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 3 de Agosto de 
2016.

O Júri do concurso:

Presidente: Chan Ka Hou, chefe funcional do Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior.
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正選委員：教育暨青年局首席技術員 梁女如  

候補委員：高等教育輔助辦公室顧問高級技術員 林文達  

（是項刊登費用為 $1,703.00）

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/017/2016）

根據行政長官於二零一六年七月二十七日作出之批示，為澳

門大學供應及安裝《行政當局投資與發展開支計劃》之實驗室儀

器設備進行公開招標。

有意競投者可從二零一六年八月二十四日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往中國

澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1012室採購

處，取得《招標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正

（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會。講解會將安排於二零一六年八月二十六日下午三時

正在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1011室

舉行。

截止遞交投標書日期為二零一六年九月二十七日下午五

時三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本

大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣壹拾捌萬陸仟元正

（$186,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」

之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一六年九月二十八日上午十時正，在中國澳

門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1011室舉行。

二零一六年八月十八日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $1,869.00）

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

Vogal suplente: Lam Man Tat, técnico superior assessor do 
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior.

(Custo desta publicação $ 1 703,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/017/2016)

Faz-se público que, de acordo com o despacho de S. Ex.ª o 
Chefe do Executivo, de 27 de Julho de 2016, se encontra aberto 
o concurso público para o fornecimento e instalação, para a 
Universidade de Macau, de aparelhos e equipamentos de labo-
ratório, no âmbito do «Plano de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento da Administração» (PIDDA).

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de $ 100,00 (cem patacas) por exemplar, encontram-se 
à disposição dos interessados, a partir do dia 24 de Agosto de 
2016, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 
horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 1012, 1.º an-
dar do Edifício Administrativo, N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 15,00 horas do dia 26 de 
Agosto de 2016, na Sala 1011, 1.º andar do Edifício Administra-
tivo, N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, 
Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 27 de Setembro de 2016. Os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-
tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 
e prestar uma caução provisória no valor de $ 186 000,00 (cento 
e oitenta e seis mil patacas) feita em numerário ou mediante or-
dem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução a favor da 
Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
28 de Setembro de 2016, na Sala 1011, 1.º andar do Edifício Ad-
ministrativo, N6, na Universidade de Macau, Avenida da Uni-
versidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 18 de Agosto de 2016.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 1 869,00)
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通 告

更正聲明

根據刊登於一九九九年十二月二十日第一期第一組《澳門特

別行政區公報》之第3/1999號法律第九條的規定，茲聲明刊登於

二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公報》

之澳門大學教務委員會的決議所提及日期有誤，因此做出相關

更正。第一款原文為：“澳門大學教務委員會根據經第1/2006

號法律核准的《澳門大學法律制度》第七條第一款的規定，及經

第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一

款（五）項的規定，決議修改刊登於二零一五年十二月十九日第

四十九期《澳門特別行政區公報》第二組之澳門大學通告內澳門

大學開辦的博士學位課程的正常期限，將該修讀期限改為四年，

但不妨礙法律規定的例外情況”，更正為：“澳門大學教務委員

會根據經第1/2006號法律核准的《澳門大學法律制度》第七條第

一款的規定，及經第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》

第三十六條第一款（五）項的規定，決議修改刊登於二零一五年

十二月九日第四十九期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大

學通告內澳門大學開辦的博士學位課程的正常期限，將該修讀

期限改為四年，但不妨礙法律規定的例外情況。”

二零一六年八月十七日於澳門大學

校長 趙偉

（是項刊登費用為 $1,263.00）

旅 遊 學 院

公 告

旅遊學院為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公務

人員職程制度》和第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》規定，以文件審閱及有限制方式，為旅遊學院之

公務人員進行普通晉級開考，有關開考通告正張貼在望廈山本

院行政暨財政輔助部告示板，並於旅遊學院網頁及行政公職局

網頁內公布，而遞交報考申請表之期限為十日，自本公告公布在

《澳門特別行政區公報》後的第一個工作日起計算：

編制內人員空缺：

第一職階首席特級技術輔導員一缺。

Aviso

Declaração de rectificação 

Ao abrigo do disposto no artigo 9.º da Lei n.º 3/1999, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 1, I Série, de 20 de Dezembro de 1999, declara-se que a 
Deliberação do Senado da Universidade de Macau, publicada 
no Boletim Oficial n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, 
saiu com uma data inexacta, pelo que se procede à respectiva 
rectificação. Assim, no ponto 1, onde se lê: «De acordo com o 
disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime Jurídico da Universi-
dade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, e na alínea 5) do 
n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, 
aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da 
Universidade de Macau deliberou alterar a duração normal 
dos cursos de doutoramento ministrados pela Universidade de 
Macau, publicada no aviso da Universidade de Macau no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II 
Série, de 19 de Dezembro de 2015, que passa a ser de quatro 
anos, sem prejuízo das excepções previstas na lei» deve passar a 
ler-se «De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universida-
de de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o Senado da Universidade de Macau deliberou alterar a duração 
normal dos cursos de doutoramento ministrados pela Universida-
de de Macau, publicada no aviso da Universidade de Macau no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 49, II Série, de 9 de Dezembro de 2015, que passa a ser de 
quatro anos, sem prejuízo das excepções previstas na lei.»

Universidade de Macau, aos 17 de Agosto de 2016.

O Reitor, Zhao, Wei.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA

Anúncio

Informa-se que se encontram afixados no quadro de anúncio 
do Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro deste Insti-
tuto, sito na Colina de Mong-Há, e publicados na internet do 
Instituto de Formação Turística e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, os avisos referentes à abertu-
ra dos concursos comuns, de acesso, documentais, condiciona-
dos aos trabalhadores do Instituto de Formação Turística, nos 
termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos» e no Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com 
dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, tendo em vista o preenchimento dos seguintes luga-
res:

Lugar do trabalhador do quadro de pessoal:

— Um lugar de adjunto-técnico especialista principal, 1.º 
escalão.
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行政任用合同人員空缺： 

第一職階首席高級技術員一缺；

第一職階首席技術員一缺；

第一職階一等技術員一缺；

第一職階首席技術輔導員三缺；

第一職階首席行政技術助理員一缺。

二零一六年八月十八日於旅遊學院

副院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $1,537.00）

通 告

（開考編號：009/CS/2016）

根據社會文化司司長於二零一六年四月十三日的批示，以及

按照第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》規定，以考核方式進行普通對外入職

開考，以行政任用合同制度填補旅遊學院行政技術助理員職程

第一職階一等行政技術助理員（助理技術員範疇）一缺。

1. 方式、期限及有效期

本普通對外入職開考以考核方式進行。投考報名表應自本通

告公佈於《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計

二十天內遞交。

本開考的有效期為一年，自最後成績名單公佈之日起計。

2. 任用形式

根據現行第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，以行政任用合同方式聘用，之前需經

六個月的試用期。 

3. 投考條件

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）根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，必須

是澳門特別行政區永久性居民；

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

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

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

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

— Três lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão;

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

Instituto de Formação Turística, aos 18 de Agosto de 2016.

A Vice-Presidente do Instituto, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Aviso

(Concurso n.º 009/CS/2016)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Abril de 2016, e 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos» e 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 in-
gresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, área 
de técnico auxiliar, em regime de contrato administrativo de 
provimento, do Instituto de Formação Turística: 

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 é válido até um ano, a contar da data da publica-
ção da lista classificativa final. 

2. Forma de provimento

O recrutamento é em regime de contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental de 6 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), em 
vigor.

3. Condições de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que até ao termo 
do prazo de apresentação de candidaturas reúnam os seguintes 
requisitos:

a) Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM;
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b）根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）至 f）項所規定的擔任公職之一般要件；

c）具備初中畢業學歷；

d）具備至少兩年設施管理的行政輔助工作經驗。

4. 報名方式、地點及應遞交的文件

應於開考通告所定期限及辦公時間內，在位於望廈山旅遊

學院校本部協力樓的行政暨財政輔助部以親送方式報考及提交

第250/2011號行政長官批示核准的《投考報名表》及下列文件：

a）有效的身份證明文件副本（須出示正本作核對）；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（須出示正本作核對）；

c）本通告所要求的工作經驗證明文件，工作經驗須以取得該

經驗所任職的僱主實體發出的文件副本（須出示正本作核對）或

以個人名譽承諾作出的聲明證明；

d）經投考人簽署之履歷；

e）與公共部門有聯繫的投考人應同時遞交由所屬部門發出

的個人資料紀錄，其內尤須載明投考人曾擔任的職務、現所屬職

程和職級、聯繫的性質、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等。

與公共部門有聯繫的投考人，若有關的個人檔案已存有a）、

b）及e）項所指的文件，則豁免遞交，但須在投考報名表上明確

聲明已放在其個人檔案內。

5. 職務內容的一般特徵

須具有初中畢業學歷，透過以設立或配合的方法及程序，以

便擔任既定指令中的技術應用的執行性職務，或須執行具有一

個或多個行政領域，尤其會計、人事管理、總務及財產管理、檔案

及行政事務等具有一定複雜程度的執行性職務。

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

c) Possuam habilitações académicas ao nível de ensino se-
cundário geral; e

d) Possuam pelo menos 2 anos de experiência profissional de 
apoio administrativo à gestão de instalações.

4. Forma e local de apresentação de candidaturas e docu-
mentos a apresentar

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresen-
tação da «ficha de inscrição em concurso», aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 250/2011, a qual deve ser 
entregue pessoalmente e juntamente com os documentos abai-
xo indicados, até ao termo do prazo fixado e durante as horas 
normais de expediente, no Serviço de Apoio Administrativo e 
Financeiro deste Instituto, no Edifício «Equipa» do Campus 
Principal, sito na Colina de Mong-Há:

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

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

c) Documento comprovativo de experiência profissional exi-
gida no presente aviso: a experiência profissional demonstra-se 
por documento emitido pela entidade empregadora onde foi 
obtida (é necessária a apresentação do original para autentica-
ção) ou mediante declaração do candidato sob compromisso de 
honra;

d) Nota curricular, assinada pelo candidato;

e) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo Serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública 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) e e), desde que os mesmos se encontrem já arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo, neste caso, 
ser declarado expressamente tal facto na ficha de inscrição em 
concurso.

5. Caracterização genérica do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com 
base no estabelecimento ou adaptação de métodos e proces-
sos, enquadrados em instruções gerais e procedimentos bem 
definidos, ou executa tarefas com certo grau de complexidade, 
relativas a uma ou mais áreas de actividade administrativa, de-
signadamente contabilidade, pessoal, economato e património, 
arquivo e expediente, requerendo habilitação literária de nível 
do ensino secundário geral.
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6. 職務內容 

根據分派的不同範圍，執行行政協助工作，對總務範疇的工

作提供幫助或協助特定的計劃：進行各種不同的工作，如會議、

名單修改、表格及圖表更改、資料輸入、文書處理、電腦資料研究

及修改、材料及配套的組織、資料收集、公式使用以便進行各種

計算、百分比或其他指數計算、圖表更改及根據上級詳細列明的

指示，執行其他同類性質的工作。

7. 薪俸及福利  

第一職階一等行政技術助理員的薪俸點為第14/2009號法律

《公務人員職程制度》附件一表二第三級內所載的230點，其他

工作條件及福利按現行公職法律制度的一般標準。

8. 甄選方式

8.1 甄選以下列方式進行，而每項甄選方式之評分比例如下：

a）知識考試──60%

b）專業面試──40%

8.2 上款a）項及b）項所述之甄選方法均具淘汰性質。

8.3 甄選方式中所取得的成績以0分至100分表示，如應考人

在淘汰性質的甄選中取得成績低於50分，即被淘汰且不能進入

緊接的甄選。

最後成績是將各項甄選方法的得分作加權計算後得出的平

均分，以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50

分之投考人，均作被淘汰論。

8.4 知識考試──1.5小時，以筆試形式進行。知識考試是評

估投考人擔任職務所具備的一般知識或專門知識的水平。

8.5 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。

9. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

9.1 法例知識： 

──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

6. Conteúdo funcional

Executa tarefas de apoio administrativo que variam con-
forme a área a que está afecto, podendo prestar apoio em 
trabalhos de secretariado ou dar apoio a projectos específicos: 
procede a tarefas diversificadas como conferência e correcção 
de listagens, actualização do quadros e mapas, inserção de 
dados, processamento de texto, pesquisa e correcção de dados 
informatizados, organização de materiais e suportes, recolha 
de informações, utilização de fórmulas para cálculos diversos, 
cálculo de percentagens ou outros índices, actualização de ta-
belas e outras tarefas de natureza semelhante, executadas de 
acordo com as especificações do superior hierárquico.

 7. Vencimento e regalias 

O assistente técnico administrativo de 1.a classe, 1.º escalão, 
nível 3, vence pelo índice 230 da tabela indiciária de venci-
mentos, constante do mapa 2, anexo I, à Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos). As de-
mais condições de trabalho e regalias obedecem aos critérios 
gerais do Regime Jurídico da Função Pública.

8. Método de selecção

8.1. A selecção é efectuada mediante aplicação dos métodos 
a seguir discriminados, os quais são ponderados da seguinte 
forma:

a) Prova de conhecimentos: 60%; 

b) Entrevista profissional: 40%.

8.2 Os métodos de selecção referidos nas alíneas a) e b) do 
ponto anterior têm carácter eliminatório.

8.3. Os resultados obtidos na aplicação dos referidos méto-
dos de selecção são classificados de 0 a 100, considerando-se 
excluídos e não sendo admitidos ao método seguinte os candi-
datos que obtenham classificação inferior a 50 valores.

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 
A classificação final resulta da média ponderada das classifica-
ções obtidas nos métodos de selecção. Consideram-se excluídos 
os candidatos que nas provas eliminatórias ou na classificação 
final obtenham classificação inferior a 50 valores.

8.4 A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma 
prova escrita e terá a duração de 1,5 horas. A prova de conhe-
cimentos tem por objectivo avaliar o nível de conhecimentos 
gerais ou específicos exigíveis para o exercício das funções a 
desempenhar.

8.5 A entrevista profissional visa determinar e avaliar ele-
mentos de natureza profissional relacionados com a qualifica-
ção e a experiência profissionais dos candidatos face ao perfil 
de exigências da função.

9. Programa da prova

O programa da prova abrange as seguintes matérias: 

9.1  Conhecimentos de legislação:

Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio.
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知識考試（筆試）時，投考人可參閱上述法規的紙本。投考人

不得使用計算機或以任何方式（包括電子產品）查閱其他參考書

籍或資料。

9.2 專業知識：

設施管理的行政輔助相關知識。

10. 公佈名單

10.1 知識考試的地點、日期及時間將載於准考人確定名單的

公告內。

10.2 臨時名單、確定名單及成績名單將張貼於望廈山本學院校

本部協力樓行政暨財政輔助部告示板，並同時上載於本學院網頁。

10.3 最後成績名單將公佈在《澳門特別行政區公報》。

11. 適用法例

本開考程序由第14/2009號法律及第23/2011號行政法規規範。

12. 注意事項

報考人提供之資料只作本學院是次招聘用途，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。

13. 典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：特級技術員 李潔荷

正選委員：特級技術員 黃炎權

     行政暨財政輔助部處長 陳美霞

候補委員：首席技術員 李瑞麟

     一等高級技術員 馮若華

二零一六年八月十五日於旅遊學院

副院長 甄美娟

（是項刊登費用為 $7,614.00）

旅 遊 危 機 處 理 辦 公 室

公 告

旅遊危機處理辦公室為填補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，經於二零一六年八月三日第

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita), os can-
didatos podem consultar os diplomas legais acima indicados. 
Aos candidatos é proibido o uso de máquina calculadora ou de 
qualquer outra forma (incluindo equipamentos electrónicos), 
para consulta de outros livros e documentos.

9.2  Conhecimento profissional:

 Conhecimentos relativos a apoio administrativo à gestão de 
instalações.

10. Publicação das listas

10.1 O local, a data e hora da realização da prova de conhe-
cimentos constarão do aviso referente à lista definitiva dos can-
didatos admitidos.

10.2 As listas provisória, definitiva e classificativa serão 
afixadas no quadro de anúncio do Serviço de Apoio Adminis-
trativo e Financeiro deste Instituto, no edifício «Equipa» do 
Campus principal, na Colina de Mong-Há, e disponibilizadas 
na página electrónica deste Instituto.

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

11. Legislação aplicável

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

12. Observações

Os dados que os concorrentes apresentem servem apenas 
para efeitos de recrutamento. Todos os dados serão tratados de 
acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da Protecção de 
Dados Pessoais» da Região Administrativa Especial de Macau.

13. Composição do júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lei Kit Ho, técnico especialista. 

Vogais efectivos: Wong Im Kun, técnico especialista; e

Chan Mei Ha, chefe do Serviço de Apoio Administrativo e 
Financeiro.

Vogais suplentes: Li Soi Lon, técnico principal; e

Fong Ieok Wa, técnico superior de 1.ª classe.

Instituto de Formação Turística, aos 15 de Agosto de 2016.

A Presidente do Instituto, Ian Mei Kun.

(Custo desta publicação $ 7 614,00)

GABINETE DE GESTÃO DE CRISES DO TURISMO

Anúncio

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016, se encontra afixada no quadro 
de informação do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo 
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三十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有

限制方式進行晉級開考之公告。現根據第14/2016號行政法規

第二十六條第二款的規定公佈，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5樓旅遊危機處理辦公室告示

板，並公佈於本辦公室網頁（http://www.ggct.gov.mo）及行政公

職局網頁以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視

為確定名單。

二零一六年八月十七日於旅遊危機處理辦公室

協調員 文綺華

（是項刊登費用為 $1,155.00）

文 化 產 業 基 金

名 單

為填補文化產業基金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一缺，以審查文件方式進行限制性

晉級普通開考，有關開考公告已於二零一六年六月二十二日第

二十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現公佈投考人最

後成績如下︰

合格投考人： 分

Sofia Bento Lo Pistacchini .......................................... 80.44

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年八月十一日社會文化司司長的批示確認）

二零一六年八月三日於文化產業基金

典試委員會：

主席：文化產業基金主任 梁富華

正選委員：文化產業基金顧問高級技術員 田曉燕

  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 $1,361.00） 

(GGCT), sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, 
Edifício «Hot Line», 5.º andar, Macau, e publicada na página 
electrónica deste Gabinete (http://www.ggct.gov.mo) e na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, a lista provisória do candidato ao concurso 
de acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.° escalão, da carreira de 
técnico, provido em regime de contrato administrativo de pro-
vimento do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 
2016.

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do regulamento administrativo supracitado.

Gabinete de Gestão de Crises do Turismo, aos 17 de Agosto 
de 2016.

A Coordenadora do Gabinete, Maria Helena de Senna 
Fernandes.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Lista

Classificativa final do candidato admitido ao concurso comum, 
de acesso, documental e condicionado, para o preenchimento 
de um lugar de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do Fundo das Indústrias Culturais, cujo 
anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 22 de Junho 
de 2016:

Candidato aprovado: valores

Sofia Bento Lo Pistacchini .................................................80,44

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 classificativa para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Agosto de 2016).

Fundo das Indústrias Culturais, aos 3 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Leong Fu Wa, coordenador do Fundo das Indústrias 
Culturais.

Vogais efectivos: Tian Xiaoyan, técnica superior assessora do 
Fundo das Indústrias Culturais; e

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

(Custo desta publicação $ 1 361,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Carto-
grafia e Cadastro, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, 
Edifício CEM, 6.º andar, e publicada no website da DSCC, a 
lista provisória do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de topógrafo especialista, 1.º escalão, da carreira de topógrafo, 
do pessoal contratado em regime de contrato administrativo de 
provimento da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadas-
tro, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, 
de 13 de Julho 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.

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 12 de 
Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Faz-se público que se acham abertos os concursos de acesso, 
documentais, condicionados, apenas para os trabalhadores da 
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, nos termos 
definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos) e no Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efei-
tos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o 
preenchimento dos seguintes lugares da Direcção dos Serviços 
de Cartografia e Cadastro:

1) Pessoal contratado em regime de contrato administrativo 
de provimento:

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

2) Pessoal do quadro:

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

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

Mais se informa que os avisos de abertura dos referidos 
concursos se encontram afixados na Divisão Administrativa e 
Financeira da DSCC, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, 
Edifício CEM, 6.º andar, e publicados nos websites da DSCC 
e dos SAFP, e que o prazo para a apresentação de candidatu-
ras é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

公 告

地圖繪製暨地籍局為填補行政任用合同人員之第一職階特

級地形測量員一缺，經二零一六年七月十三日第二十八期《澳門

特別行政區公報》第二組，刊登以審查文件方式進行限制性普

通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定，將有關投考人臨

時名單張貼於馬交石炮台馬路三十二至三十六號澳門電力公司

大樓六字樓行政暨財政處，並於本局網頁內公佈。

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。

二零一六年八月十二日於地圖繪製暨地籍局

局長 張紹基

（是項刊登費用為 $1,087.00）

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件方式進行限制性晉級開考，有關開考只為地圖繪製暨地

籍局工作人員而設，以填補地圖繪製暨地籍局以下空缺：

1）行政任用合同人員：

第一職階首席技術輔導員一缺。

2）編制內人員：

第一職階首席特級行政技術助理員兩缺；

第一職階首席顧問高級技術員一缺。

此外，上述開考的通告已張貼於馬交石炮台馬路三十二至

三十六號澳門電力公司大樓六字樓地圖繪製暨地籍局行政暨財

政處，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈，報考申請應自本

公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的首個工作日起計

十天內遞交。
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二零一六年八月十八日於地圖繪製暨地籍局

局長 張紹基

（是項刊登費用為 $1,429.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

為填補海事及水務局以行政任用合同任用的高級技術員職

程第一職階顧問高級技術員兩缺，現根據第14/2009號法律《公

務人員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及限制性方式進行晉級開

考，有關開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/

行政處/人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自

緊接有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一個工作

日起計十天內作出。

為填補海事及水務局以行政任用合同任用的技術員職程第

一職階首席技術員兩缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職

程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》的規定，以審查文件及限制性方式進行晉級開考，有關開

考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳 /行政處/人

事科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告

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

內作出。

為填補海事及水務局人員編制內繪圖員職程第一職階首席

特級繪圖員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》

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

O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de 
Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e publi-
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso de acesso, documental, condicionado aos trabalha-
dores destes Serviços, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de dois lugares 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, providos em regime de contrato administrativo de 
provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água, com dez dias de prazo para a apresenta-
ção de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao 
da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de 
Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e publi-
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso de acesso, documental, condicionado aos trabalha-
dores destes Serviços, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de dois lugares de 
técnico principal, 1.º escalão, da carreira de técnico, providos em 
regime de contrato administrativo de provimento do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, com 
dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro 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, no Departa-
mento de Administração e Finanças/Divisão Administrati-
va/Secção de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos 
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及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》

的規定，以審查文件及限制性方式進行晉級開考，有關開考通告

正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科內，

並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《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作出。

為填補海事及水務局人員編制內海上交通控制員職程第一

職階首席特級海上交通控制員一缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及限制性方式進行晉

級開考，有關開考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財

政廳/行政處/人事科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報

考應自緊接有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日的第一

個工作日起計十天內作出。

二零一六年八月十六日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $3,367.00）

為填補經由海事及水務局以行政任用合同任用的高級技術

員職程第一職階首席高級技術員三缺，經二零一六年七月十三日

第二十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有

限制的方式進行普通晉級開考公告。現根據第23/2011號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定

公佈，准考人臨時名單正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財

政廳/行政處/人事科內，並於海事及水務局網頁內公佈。

Mouros, e publicado no website destes Serviços e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, o aviso refe-
rente à abertura do concurso de acesso, documental, condicio-
nado aos trabalhadores destes Serviços, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), para o pre-
enchimento de um lugar de desenhador especialista principal, 
1.º escalão, da carreira de desenhador do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção de 
Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e publi-
cado no website destes Serviços e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, o aviso referente à abertura 
do concurso de acesso, documental, condicionado aos trabalha-
dores destes Serviços, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), para o preenchimento de um lugar de 
controlador de tráfego marítimo especialista principal, 1.º esca-
lão, da carreira de controlador de tráfego marítimo do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e 
de Água, com dez dias de prazo para a apresentação de candida-
turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do 
presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 16 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 3 367,00)

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sito na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicado no website da DSAMA, a lista provisória dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, con-
dicionado, para o preenchimento de três lugares de técnico 
superior principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
providos em regime de contrato administrativo de provimento 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos 
e de Água, cujo anúncio do aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 28, II Série, de 13 de Julho de 2016.
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二零一六年八月十六日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $920.00）

第 004/DSAMA/2016號公開招標

1. 招標實體：海事及水務局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 標的：為氹仔客運碼頭提供清潔服務。

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：$1,018,200.00（澳門幣壹佰零壹萬捌仟貳佰元

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

務範圍包括清潔服務。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八月三十一日上午十時正在氹仔客

運碼頭海事及水務局港口管理大樓地下集合，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。

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 16 de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 920,00)

Concurso Público n.º 004/DSAMA/2016

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água (doravante designada 
por DSAMA).

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Objecto: prestação de serviço de limpeza no Terminal Ma-
rítimo de Passageiros da Taipa.

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: $ 1 018 200,00 (um milhão, dezoito mil 
e duzentas patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro 
ou garantia bancária.

7. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do valor total da 
adjudicação, a prestar mediante depósitos em dinheiro ou ga-
rantia 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 empresá-
rio comercial, pessoa singular, residentes de Macau. O âmbito 
de actividade constante do registo comercial dos concorrentes 
deve incluir serviço de limpeza. Não é admitida a participação 
de consórcios no presente concurso.

10. Visita ao local:

Encontro às 10,00 horas do dia 31 de Agosto de 2016, no r/c 
do Edifício de Gestão Portuária da DSAMA no Terminal Ma-
rítimo de Passageiros da Taipa, 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 perío-
do em que se efectuam as visitas ao local, as mesmas definidas 
inicialmente serão adiadas para o primeiro dia útil imediata-
mente seguinte, na mesma hora.

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

Local: Na Secção de Apoio Administrativo do Departa-
mento de Administração e Finanças da DSAMA, situada na 
Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, Região Administrativa 
Especial de Macau.
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截標日期及時間：二零一六年九月二十六日中午十二時正。

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：二零一六年九月二十七日上午十時正。

投標人應委派代表出席開標會議，以便知悉開標會議的具

體情況，並在需要時及時提出聲明異議。

倘截標日期根據上述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

清潔服務的經驗：20分

15. 招標文件之更新、修正及解釋等資料：由二零一六年八

月二十四日至截標日止，投標人應每日前往澳門萬里長城海事及

水務局行政及財政廳之會計科或瀏覽海事及水務局網頁（http://

www.marine.gov.mo），以獲取涉及招標文件之更新、修正及解

釋等資料。

Data e hora limite: dia 26 de Setembro de 2016, às 12,00 ho-
ras. 

Em caso de encerramento da DSAMA ao público na data e 
hora limite para entrega das propostas acima referidas, a data 
e hora inicialmente definidas serão adiadas para o primeiro dia 
útil imediatamente seguinte, à mesma hora.

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

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

Data e hora: dia 27 de Setembro de 2016, às 10,00 horas.

O concorrente deverá designar representante para assistir à 
sessão de abertura do concurso, a fim de conhecer as circuns-
tâncias específicas desta sessão e fazer atempadamente recla-
mação, quando necessário. 

Caso sejam adiadas a data e a hora limite para entrega das 
propostas, de acordo com o ponto 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, à 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 pá-
gina electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

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

A pontuação total de uma proposta é de 100 valores, sendo 
distribuídos pelas seguintes acções:

Preço indicado na proposta.......................................50 valores;

Medidas de gestão ......................................................30 valores;

Experiências no serviço de limpeza .........................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 
24 de Agosto de 2016 até à data limite para a entrega das pro-
postas, para obter informações sobre a actualização, rectificação 
e esclarecimento dos documentos do concurso.
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第 005/DSAMA/2016號公開招標

1. 招標實體：海事及水務局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 標的：為氹仔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：$772,200.00（澳門幣柒拾柒萬貳仟貳佰元

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八月三十一日下午三時正在氹仔客

運碼頭海事及水務局港口管理大樓地下集合，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：二零一六年九月二十八日中午十二時正。

Concurso Público n.º 005/DSAMA/2016

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água (doravante designada 
por DSAMA).

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Objecto: prestação de serviço de segurança no Terminal 
Marítimo de Passageiros da Taipa.

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: $ 772 200,00 (setecentas e setenta e 
duas mil e duzentas patacas), a prestar mediante depósito em 
dinheiro ou garantia bancária.

7. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do valor total da 
adjudicação, a prestar mediante depósitos em dinheiro ou ga-
rantia 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 empresá-
rio 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 da licença válida para o 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 15,00 horas do dia 31 de Agosto de 2016, no r/c 
do Edifício de Gestão Portuária da DSAMA no Terminal Ma-
rítimo de Passageiros da Taipa, 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 perío-
do em que se efectuam as visitas ao local, as mesmas definidas 
inicialmente serão adiadas para o primeiro dia útil imediata-
mente seguinte, à 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 28 de Setembro de 2016, às 12,00 ho-
ras. 
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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：二零一六年九月二十九日上午十時正。

投標人應委派代表出席開標會議，以便知悉開標會議的具

體情況，並在需要時及時提出聲明異議。

倘截標日期根據上述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：由二零一六年八

月二十四日至截標日止，投標人應每日前往澳門萬里長城海事及

水務局行政及財政廳之會計科或瀏覽海事及水務局網頁（http://

www.marine.gov.mo），以獲取涉及招標文件之更新、修正及解

釋等資料。

二零一六年八月十七日於海事及水務局                       

代局長 曹賜德

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, à mesma hora.

12. Local, dia e hora para o 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 29 de Setembro de 2016, às 10,00 horas.

O concorrente deverá designar representante para assistir à 
sessão de abertura do concurso, a fim de conhecer as circuns-
tâncias específicas desta sessão e fazer atempadamente recla-
mação, quando necessário. 

Caso sejam adiadas a data e a hora limite para entrega das 
propostas, de acordo com o ponto 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, à 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 pá-
gina electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

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

A pontuação total de uma proposta é de 100 valores, sendo 
distribuídos pelas seguintes acções:

Preço indicado na proposta...................................... 50 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 Finan-
ças da DSAMA, situada na Calçada da Barra, Quartel dos Mou-
ros, Região Administrativa Especial de Macau, ou consultar a 
página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), a 
partir de 24 de Agosto de 2016 até à data limite para a entrega 
das propostas, para obter informações sobre a actualização, 
rectificação e esclarecimento dos documentos do concurso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 17 de Agosto de 2016. 

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.
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第 006/DSAMA/2016號公開招標

1. 招標實體：海事及水務局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 標的：為氹仔客運碼頭提供設施保養服務。

4. 執行期限：遵照承投規則內所列明的期限。

5. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由開標之日起

計，可按招標方案規定延期。

6. 臨時擔保：$6,120,000.00（澳門幣陸佰壹拾貳萬元整），

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

務範圍包括物業管理或樓宇維修或航運大樓及輔助設置之維修

與經營。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九月二日上午十時正在氹仔北安碼

頭街海事及水務局港口管理大樓地下集合，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：二零一六年十月七日中午十二時正。

Concurso Público n.º 006/DSAMA/2016

1. Entidade que põe o serviço a concurso: Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água (doravante designada 
por DSAMA).

2. Modalidade do procedimento: concurso público.

3. Objecto: prestação de serviço de manutenção das instala-
ções do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.

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: $ 6 120 000,00 (seis milhões, cento e 
vinte mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro ou 
garantia bancária.

7. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do valor total da 
adjudicação, a prestar mediante depósitos em dinheiro ou ga-
rantia 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 empresá-
rio comercial, pessoa singular, residentes de Macau. O âmbito 
de actividade constante do registo comercial dos concorrentes 
deve incluir administração de propriedades, ou reparação pre-
dial, ou manutenção e exploração de terminais marítimos e 
instalações auxiliares. Os concorrentes devem ser titulares da 
licença válida para exercício da actividade de segurança pri-
vada 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 2 de Setembro de 2016, no r/c 
do Edifício de Gestão Portuária da DSAMA sito na Taipa, na 
Rua do Cais de Pac On, 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 perío-
do em que se efectuam as visitas ao local, as mesmas definidas 
inicialmente serão adiadas para o primeiro dia útil imediata-
mente seguinte, à 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 7 de Outubro de 2016, às 12,00 horas. 
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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：二零一六年十月十一日上午十時正。

投標人應委派代表出席開標會議，以便知悉開標會議的具

體情況，並在需要時及時提出聲明異議。

倘截標日期根據上述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：$1,000.00 （澳門幣壹仟元整）

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；

設施保養服務計劃書：34分；

公司規模與經驗：16分。

15. 招標文件之更新、修正及解釋等資料：由二零一六年八

月二十四日至截標日止，投標人應每日前往澳門萬里長城海事及

水務局行政及財政廳之會計科或瀏覽海事及水務局網頁（http://

www.marine.gov.mo），以獲取涉及招標文件之更新、修正及解

釋等資料。

二零一六年八月十八日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $12,637.00）

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, à 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 11 de Outubro de 2016, às 10,00 horas.

O concorrente deverá designar representante para assistir à 
sessão de abertura do concurso, a fim de conhecer as circuns-
tâncias específicas desta sessão e fazer atempadamente recla-
mação, quando necessário. 

Caso sejam adiadas a data e a hora limite para entrega das 
propostas, de acordo com o ponto 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, à 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: $ 1 000,00 (mil patacas).

Encontram-se disponíveis os documentos do concurso na pá-
gina electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

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

A pontuação total de uma proposta é de 100 valores, sendo 
distribuídos pelas seguintes acções:

Preço indicado na proposta...................................... 50 valores;

Plano do serviço de manutenção das instalações ....34 valores;

Formação da empresa e sua experiência no respectivo

serviço ...........................................................................16 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 Finan-
ças da DSAMA, situada na Calçada da Barra, Quartel dos Mou-
ros, Região Administrativa Especial de Macau, ou consultar a 
página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), a 
partir de 24 de Agosto de 2016 até à data limite para a entrega 
das propostas, para obter informações sobre a actualização, 
rectificação e esclarecimento dos documentos do concurso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 18 de Agosto de 2016. 

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 12 637,00)



N.º 34 — 24-8-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 18479

地 球 物 理 暨 氣 象 局

公 告

為填補本局行政任用合同人員技術員職程第一職階二等技

術員（資訊範疇）兩缺，經於二零一六年五月二十五日第二十一期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登有關以考核方式進行普通

對外入職開考之通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十九條第二款的規定，准考人確定

名單已張貼於氹仔大潭山天文台斜路地球物理暨氣象局，並於

本局網頁內（http://www.smg.gov.mo）公佈。

二零一六年八月十六日於地球物理暨氣象局

局長 馮瑞權

（是項刊登費用為 $989.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

建設發展辦公室為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律

《公務人員職程制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，以審查文件及限制性方式，為建

設發展辦公室之行政任用合同工作人員進行以下晉級開考，有關

開考通告已張貼在澳門羅理基博士大馬路南光大廈十樓建設發

展辦公室內，並於本辦公室網頁及行政公職局網頁內公佈。而投

考報名表應自本公告刊登在《澳門特別行政區公報》之日緊接的

第一個工作日起計十天內遞交。

第一職階首席顧問高級技術員一缺；

第一職階首席行政技術助理員一缺。

二零一六年八月十七日於建設發展辦公室

主任 周惠民

（是項刊登費用為 $1,155.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Anúncio

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), se encontra afixada, na Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do 
Observatório, Taipa Grande, Taipa, e publicada no website 
(http://www.smg.gov.mo) destes Serviços, a lista definitiva dos 
candidatos ao concurso comum, de ingresso externo, para 
o preenchimento de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, área de informática, providos 
em regime de contrato administrativo de provimento do pes-
soal destes Serviços, cujo aviso de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau  
n.º 21, II Série, de 25 de Maio de 2016.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 16 
de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

(Custo desta publicação $ 989,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncios

Informa-se que se encontram afixados no Gabinete para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), sito na Av. do 
Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar, Macau, 
e publicados nas páginas electrónicas do GDI e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, os avisos 
referentes à abertura dos concursos de acesso, condicionados, 
documentais, circunscritos aos trabalhadores em regime de con-
trato administrativo de provimento do GDI, nos termos definidos 
na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, tendo 
em vista o preenchimento dos seguintes lugares: 

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

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

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
17 de Agosto de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)
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「人工島與新城填海區A區的連接橋設計連建造工程」

公開招標

1. 招標實體：建設發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：人工島與新城填海區A區之間水域。

4. 承攬工程目的：人工島與新城填海區A區的連接橋設計及

建造。

5. 最長施工期：至二零一七年十一月三十日（須参照招標方

案前序第7條之說明）。

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：以總額承攬，樁基礎部份以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$1,700,000.00（澳門幣壹佰柒拾萬元整），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

在開標日期前已遞交註冊申請的實體，而後者的接納將視乎其

註冊申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

截止日期及時間：二零一六年九月二十八日（星期三）下午五

時正。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室會

議室。

日期及時間：二零一六年九月二十九日（星期四）上午九時

三十分。

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

開標。

Concurso público para 

«Empreitada de concepção e construção da Ponte 

de Ligação entre a Ilha Artificial e a Zona A 

dos Novos Aterros Urbanos»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o 
Desenvolvimento de Infra-estruturas.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: as áreas marítimas entre a ilha 
artificial e a Zona A dos novos aterros urbanos.

4. Objecto da empreitada: concepção e construção da Ponte 
de Ligação entre a Ilha Artificial e a Zona A dos Novos Aterros 
Urbanos. 

5. Prazo máximo de execução: até ao dia 30 de Novembro de 
2017 (deve consultar o ponto 7 do Preâmbulo do Programa do 
Concurso).

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 preço global, sendo as 
fundações por estacas por série de preços. 

8. Caução provisória: $ 1 700 000,00 (um milhão e setecentas 
mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária 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 
contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

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

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Dia e hora limite: dia 28 de Setembro de 2016, quarta-feira, 
até às 17,00 horas.

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 29 de Setembro de 2016, quinta-feira, pelas 
9,30 horas.

Os concorrentes ou seus representantes, devidamente autori-
zados, deverão estar presentes ao acto público de abertura de 
propostas para os efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei 
n.º 74/99/M, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.
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14. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

時間：辦公時間內。

價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）。

15. 評標標準及其所佔比重：

——設計概念12%

——設計經驗8%

——工程造價40%

——施工期15%

——工作計劃10%

——施工經驗及質量15%

16. 附加的說明文件：

由二零一六年九月十五日至截標日止，競投者可前往羅理基

博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加之

說明文件。

二零一六年八月十七日於建設發展辦公室

主任 周惠民

（是項刊登費用為 $3,403.00）

電 信 管 理 局

名 單

電信管理局為填補行政任用合同人員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，以審查文件

及有限制的方式進行普通晉級開考，其開考公告已刊登於二零

一六年七月六日第二十七期《澳門特別行政區公報》第二組內。

現公佈准考人評核成績如下：

合格准考人： 分

鄧華鋒 ............................................................................. 79.75

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

工作天內向核准開考的實體提起訴願。

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Hora: horário de expediente.

Preço: $ 500,00 (quinhentas patacas).

15. Critérios de apreciação de propostas e respectivas propor-
ções:

— Concepção conceitual: 12%;

— Experiência em concepção: 8%;

— Preço da obra: 40%;

— Prazo de execução: 15%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência e qualidade em obras: 15%.

16. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, a partir de 15 de Setembro de 2016, inclusive, e até à data 
limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento 
de eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
17 de Agosto de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Chau Vai Man.

(Custo desta publicação $ 3 403,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES

Lista

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de técnico-adjunto de radiocomunicações principal, 1.º esca-
lão, da carreira de técnico-adjunto de radiocomunicações dos 
trabalhadores contratados em regime de contrato administra-
tivo de provimento da Direcção dos Serviços de Regulação de 
Telecomunicações, cujo anúncio do aviso de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 27, II Série, de 6 de Julho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Tang Wa Fong ......................................................................79,75

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 à entidade competente, 
no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.
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（經運輸工務司司長於二零一六年八月十日的批示確認）

二零一六年八月十日於電信管理局

典試委員會：

主席：電信管理局職務主管（顧問高級技術員） 陳金成

候補委員：電信管理局首席技術員 鍾健文

  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 $1,468.00）

公 告

二零一六年八月三日第三十一期《澳門特別行政區公報》第

二組刊登了以審查文件及有限制的方式進行為填補電信管理局

以行政任用合同所任用人員的下列空缺的晉級開考公告。現根

據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條第二款的規定公佈，准考人臨時名單已張貼於澳門殷皇

子大馬路43號-53號A澳門廣場二十二樓電信管理局，並於本局

網頁及行政公職局網頁內公佈：

技術員職程第一職階一等技術員一缺。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單

視為確定名單。

二零一六年八月十八日於電信管理局

代局長 譚韻儀

（是項刊登費用為 $1,087.00）

環 境 保 護 局

公 告

按照刊登於二零一六年七月六日第二十七期第二組《澳門特

別行政區公報》之通告，本局以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

用合同六缺之技術稽查職程第一職階二等技術稽查。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

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

Transportes e Obras Públicas, de 10 de Agosto de 2016).

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 10 de Agosto de 2016.

O Júri:

Presidente: Chan Kam Seng, chefia funcional (técnico supe-
rior assessor) da DSRT.

Vogais suplentes: Chong Kin Man, técnico principal da DSRT; e

Ip Choi Ian, adjunta-técnica especialista da DSFSM.

(Custo desta publicação $ 1 468,00)

Anúncio

Torna-se público que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 
26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalha-
dores dos serviços públicos), se encontra afixada na Direcção 
dos Serviços de Regulação de Telecomunicações (DSRT), sita 
na Avenida do Infante D. Henrique, n.os 43-53A, The Macau 
Square, 22.º andar, Macau, e publicada na página electrónica 
da DSRT e da Direcção dos Serviços de Administração e Fun-
ção Pública, a lista provisória dos candidatos ao concurso de 
acesso, documental e condicionado, para o preenchimento do 
seguinte lugar, em regime de contrato administrativo de provi-
mento da DSRT, cujo anúncio do aviso de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016:

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

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomunicações, 
aos 18 de Agosto de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Tam Van Iu.

(Custo desta publicação $ 1 087,00 )

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção, e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada, na Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 
11-D, Edifício dos Correios, rés-do-chão, Macau (e disponível 
na página electrónica desta Direcção de Serviços: www.dspa.
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條第三款之規定，臨時名單已張貼於澳門馬交石炮台馬路11號

至11號D郵政大樓地下環境保護局（或可瀏覽本局網頁：w w w.

dspa.gov.mo）。

二零一六年八月十七日於環境保護局

代局長 黃蔓葒

（是項刊登費用為 $1,057.00）

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》之規定，現通過

審查文件及限制性的方式，以填補環境保護局人員編制第一職

階首席特級技術員一缺的普通晉級開考。

上述開考之通告已張貼於澳門馬交石炮台馬路11號至11號

D郵政大樓地下，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈。報考

申請應自本公告刊登於《澳門特別行政區公報》之日緊接第一個

工作日起計十天內遞交。

二零一六年八月十七日於環境保護局

代局長 黃蔓葒

（是項刊登費用為 $881.00）

運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

運輸基建辦公室為填補行政任用合同人員技術員職程第

一職階二等技術員（機電範疇）一缺，經二零一六年七月六日第

二十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行普

通對外入職開考公告。現根據第23/2011號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的規定公佈，准考人

臨時名單已張貼於澳門羅保博士街1-3號國際銀行大廈26樓運輸

基建辦公室或可瀏覽本辦公室網頁www.git.gov.mo。

gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchi-
mento de três lugares do quadro de pessoal e seis lugares em 
regime de contrato administrativo de provimento, de fiscal téc-
nico de 2.ª classe, 1.º escalão, área de actividade de obras públi-
cas, da carreira de fiscal técnico desta Direcção de Serviços, cujo 
aviso foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 27, II Série, de 6 de Julho de 2016. 

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 17 de 
Agosto de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Vong Man Hung.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

Acha-se aberto o concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de um lugar de técnico 
especialista principal, 1.º escalão, do quadro do pessoal da 
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, nos termos de-
finidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos) e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos). 

Mais se informa que o aviso de abertura do referido concur-
so se encontra afixado no Edf. dos Correios, sito na Estrada 
de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em Macau, e nas 
páginas electrónicas da DSPA 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.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 17 de 
Agosto de 2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Vong Man Hung.

(Custo desta publicação $ 881,00)

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

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, no Gabinete para 
as Infra-estruturas de Transportes (GIT), sito na Rua do Dr. 
Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, n.os 1-3, 
26.º andar, Macau, e publicada na página electrónica do GIT 
(www.git.gov.mo), a lista provisória 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, 
área de engenharia electromecânica, da carreira de técnico, 
provido em regime de contrato administrativo de provimento 
do pessoal do GIT, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II 
Série, de 6 de Julho de 2016.
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二零一六年八月十八日於運輸基建辦公室

辦公室主任 何蔣祺

（是項刊登費用為 $1,087.00）

交 通 事 務 局

公 告

交通事務局通過以審查文件及有限制方式，為交通事務局以

行政任用合同任用的人員進行下列限制性普通晉級開考的公告

已於二零一六年七月二十七日第三十期《澳門特別行政區公報》

第二組刊登。現根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第二十六條第二款規定，准考人臨時名單已張貼

於澳門馬交石炮台馬路33號六樓交通事務局行政及財政處告示

板，以及本局網頁及行政公職局網頁以供查閱：

一、高級技術員職程第一職階一等高級技術員一缺；

二、技術員職程第一職階一等技術員一缺；

三、技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員一缺；

四、技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員十八缺；

五、車輛查驗員職程第一職階首席車輛查驗員兩缺；

六、行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員三

缺。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單

被視為確定名單。

二零一六年八月十五日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,674.00）

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》之規定，現以審

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 18 de 
Agosto de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontram afixadas, no quadro de 
anúncio da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), sita na Estrada de 
D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicadas nas páginas 
electrónicas da DSAT e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, as listas provisórias dos candidatos 
aos concursos comuns, de acesso, documentais, condicionados 
aos trabalhadores contratados por contratos administrativos 
de provimento da DSAT, para o preenchimento dos seguintes 
lugares da DSAT, cujo anúncio do aviso de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 30, II Série, de 27 de Julho de 2016:

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

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

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

4. Dezoito lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico;

5. Dois lugares de inspector de veículos principal, 1.º escalão, 
da carreira de inspector de veículos;

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

As presentes listas são consideradas definitivas, nos termos 
do disposto no n.º 4 do artigo 26. º do supracitado diploma legal.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 15 
de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos» e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recruta-
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查文件方式進行限制性晉級開考，以填補下列交通事務局行政

任用合同人員之空缺： 

技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員一缺。

上述開考的通告現張貼於澳門馬交石炮台馬路33號六樓交

通事務局行政及財政處告示板，以及本局網頁及行政公職局網

頁以供查閱，遞交報考申請之期限為十日，自本公告公佈於《澳

門特別行政區公報》之日緊接的首個工作日起計算。

二零一六年八月十五日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,057.00）

mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», se acha aberto o concurso de 
acesso, documental, condicionado ao trabalhador contratado 
por contrato administrativo de provimento da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), para o preen-
chimente do seguinte lugar:

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

Mais se informa que se encontra afixado, para consulta, o 
aviso do concurso acima referido, no quadro de anúncio da Di-
visão Administrativa e Financeira da DSAT, sita na Estrada de 
D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicado nas páginas 
electrónicas da DSAT e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública, com dez dias de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 15 
de Agosto de 2016.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)
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