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

海 關

通 告

按照保安司司長於二零一六年七月十四日所作之批示，根據

第3/2003號法律及經第14/2008號行政法規修改的第1/2004號行

政法規，以及適用第14/2016號行政法規的相關規定，海關將以

考核方式進行對外、普通入職開考，錄取合格者就讀培訓課程和

進行實習，以填補澳門特別行政區海關關員編制一般基礎職程

第一職階關員一百缺。

一、入職開考的各階段：

a）培訓課程錄取開考；

b）培訓課程；

c）實習。

二、入讀培訓課程、實習名額：

錄取名額一百人；年齡超過三十歲的合格投考人，不多於要

填補空缺的15%﹝即十五人﹞，年齡以培訓課程錄取開考的最後

排名名單公佈日起計。

三、開考方式、期限及有效期：

本開考屬對外、普通入職開考，以考核方式進行。投考報名

表應自本通告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的首個工

作日起，為期二十日內遞交。開考有效期在空缺被填補後終止。

四、一般及特別報考條件：

四、一 投考人：

凡在報名期限結束前，任何人士倘具備以下的法定要求，均

可投考：

a）澳門特別行政區永久性居民；

b）具備擔任公職的一般條件；

c）從未因任何故意犯罪而被判罪；

d）具備十一年級學歷或更高學歷；

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Aviso

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 
Senhor Secretário para a Segurança, de 14 de Julho de 2016, se 
acha aberto o concurso comum, de ingresso externo, de pres-
tação de provas, nos termos do disposto na Lei n.º 3/2003 e no 
Regulamento Administrativo n.º 1/2004, com a nova redacção 
dada pelo Regulamento Administrativo n.º 14/2008, e conjuga-
dos com a aplicação das disposições pertinentes estipuladas no 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, para a admissão dos 
candidatos considerados aprovados, destinados à frequência 
do curso de formação e respectivo estágio, com vista ao preen-
chimento de cem (100) lugares de verificador alfandegário, 1.º 
escalão, da carreira geral de base do quadro do pessoal alfan-
degário dos Serviços de Alfândega da Região Administrativa 
Especial de Macau:

1 — Fases do concurso de ingresso:

a) Concurso de admissão ao curso de formação;

b) Curso de formação; e

c) Estágio.

2 — Número de vagas para a frequência do curso e o estágio:

Número de vagas admitido é de 100, incluindo aqueles can-
didatos aprovados não excedentes a 15% do número de vagas 
a preencher (ou seja, de 15) com idades superiores a 30 anos, a 
contar na data da publicação da lista de ordenação final.

3 — Tipo de concurso, prazo de candidatura e de validade:

Trata-se de concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas. O prazo para a apresentação da ficha de inscri-
ção ao concurso é de vinte (20) dias, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau. O prazo 
de validade esgota-se com o preenchimento dos lugares postos 
a concurso.

4 — Condições gerais e especiais de candidatura:

4.1 Candidatos:

Podem candidatar-se a este concurso os indivíduos que, até 
ao termo do prazo de apresentação de candidaturas, reúnam, 
cumulativamente, os seguintes requisitos legais: 

a) Sejam residentes permanentes da RAEM;

b) Preencham os requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas;

c) Não tenham sido condenados por qualquer crime doloso;

d) Possuam como habilitações académicas o 11.º ano de es-
colaridade ou superiores;
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e) Tenham idade não inferior a 18 anos nem superior a 35; e 

f) Tenham boa compleição e robustez física.

4.2 Documentos a apresentar:

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade de Residente de Macau;

b) Fotocópia do certificado de habilitação académica exigido 
no presente aviso;

c) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
apresentar um registo biográfico, emitido pelo Serviço a que 
pertencem;

d) O original do Certificado de Registo Criminal para o in-
gresso nas carreiras do pessoal alfandegário dos Serviços de 
Alfândega de Macau; e

e) Um fotografia colorida, recente, de fundo branco, de ta-
manho 1.5 polegadas visão frontal e com imagem de cabeça 
descoberta.

(À entrega dos documentos acima mencionados nos pontos a) 
e b) devem ser apresentados os originais).

5 — Forma de admissão:

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da ficha de inscrição em concurso (adquirida na Divisão de 
Recursos Humanos destes Serviços ou download através do 
Website: http://www.customs.gov.mo), devendo a mesma ser en-
tregue pessoalmente ou através de correio registado, com aviso 
de recepção, na/para Divisão de Recursos Humanos, no Edi-
fício dos Serviços de Alfândega, localizado na Rua de S. Tiago 
da Barra, Doca D.Carlos I, SW, Barra, até à data limite fixada 
e nas horas de expediente, acompanhado dos documentos ne-
cessários a entregar, indicados no ponto anterior. 

Considera-se como data de apresentação da candidatura:

a) A data no recibo emitido pelo acto de recepção de docu-
mentos, quando a candidatura seja efectuada pessoalmente;

b) A data do respectivo registo, quando a candidatura seja 
apresentada através de correio registado com aviso de recepção.

6 — Conteúdo funcional:

Funções de natureza executiva, desempenhadas de acordo 
com a respectiva qualificação técnica e no âmbito do cargo que 
ocupa, competindo-lhe, nomeadamente:

a) Apoiar os superiores hierárquicos; e

b) Executar as tarefas de carácter executivo dadas pelos su-
periores hierárquicos em subunidades orgânicas operacionais 
e/ou administrativas. 

7 — Vencimento:

a) O verificador alfandegário, 1.º escalão, da carreira geral 
de base, vence pelo índice 260 da tabela de vencimentos, fixada 
no mapa III, anexo à Lei n.º 2/2008; e

e）年齡介乎十八至三十五歲；

f）有良好體型及強壯體格。

四、二 應遞交的文件：

a）澳門居民身份證影印本；

b）本通告所要求之學歷證明文件影印本；

c）與公共部門有聯繫之投考人應遞交由所屬部門發出的個

人資料紀錄；

d）用於進入澳門海關關員職程的刑事紀錄證明書；

e）免冠白底，正面彩色吋半近照一張。

（遞交上述a）及b）文件時應出示正本。）

五、報考方式：

投考人須填寫投考報名表（可於本部門人力資源處索取或

於本部門網頁內下載，網址：http://www.customs.gov.mo）並連

同上指應遞交的文件，於指定期限及辦公時間內以親送方式前

往或以附收件回執的掛號郵寄方式寄往澳門媽閣上街嘉路一世

船塢西南端海關大樓人力資源處。

下列日期視為報考日期：

a）如採用親送方式，報考時發出收據的日期；

b）如採用附收件回執的掛號郵寄方式，為掛號日期。

六、職務內容：

在指派職位的範圍內，根據相關技術資格，行使具執行性質

的職能，主要包括：

a）輔助上級；

b）在行動及/或行政組織附屬單位內執行被指派的任務。

七、薪俸及報酬：

a）一般基礎職程第一職階關員之薪俸點為載於第2/2008號

法律附表三之薪俸索引表之260點。
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b）根據第2/2008號法律附表三以及第1/2004號行政法規

第二十一條之規定，實習員在修讀培訓課程及實習期間有權收

取相等於薪俸索引表之220點。如已屬公務員，可選擇收取原

薪俸。

八、修讀培訓課程和實習制度：

a）如學員具公務員身份，以定期委任制度進行。

b）其他情況以行政任用合同制度進行。

九、甄選方法：

a）根據第1/2004號行政法規之規定，錄取就讀培訓課程學

員之開考，包括下列甄選階段，且除專業面試外，各甄選方法均

具淘汰性質：

——知識考試；

——體格檢查；

——體能考試；

——心理測驗；

——專業面試；

——品格審查。

b）上述甄選方法納入最後評分的公式如下：

〔3.5（知識考試筆試分數）+ 1.5（知識考試口試分數）+ 3.8 

（專業面試分數）+ 1.2（心理測驗分數）〕/ 10

十、培訓課程的錄取：

對在培訓課程錄取開考中被評為合格的投考人，按有關評核

名單中的排名，以及按第二點所指的名額，錄取修讀培訓課程。

十一、實習的錄取：

對在培訓課程中被評為合格的學員，按有關評核名單中的排

名，以及按第二點所指的名額，錄取進行實習。

十二、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點：

澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關大樓人力資源處及

上載於澳門海關網頁：http://www.customs.gov.mo。

十三、適用法例：

本開考程序由第3/2003號法律、經第14/2008號行政法規

所修改的第1/2004號行政法規、第14/2016號行政法規以及經第

b) Ao abrigo do mapa III, anexo à Lei n.º 2/2008, e do artigo 
21.º do Regulamento Administrativo n.º 1/2004, os estagiários, 
durante o curso de formação e no período de estágio, têm di-
reito a auferir o vencimento com valor equivalente ao índice 
220 da mesma tabela. Caso funcionários, podem optar pelo 
vencimento de origem.

8 — Frequência do curso de formação e regime de estágio:

a) Em regime de comissão de serviço para formandos que 
detenham a qualidade de funcionários; e

b) Por contrato administrativo de provimento, nos restantes 
casos.

9 — Método de selecção:

a) Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 1/2004, 
os métodos de selecção a utilizar no concurso de admissão ao 
curso de formação são os seguintes, cada um dos métodos de 
selecção tem carácter eliminatório, salvo a entrevista profissional:

— Prova de conhecimentos;

— Exame médico;

— Prova física;

— Exame psicológico;

— Entrevista profissional; e

— Exame de integridade.

b) O metódo de selecção mencionado realiza-se na fórmula 
seguinte que é considerado como a classificação final: 

[3,5 (valores obtidos na prova de conhecimentos, de forma 
escrita) + 1,5 (valores obtidos na prova de conhecimentos, de 
forma oral) + 3,8 (valores obtidos na entrevista profissional) + 
1,2 (valores obtidos no exame psicológico)] /10

10 — Admissão ao curso de formação:

Os candidatos aprovados no concurso de admissão ao curso 
de formação são admitidos ao curso de formação, segundo a 
ordem da respectiva lista de classificação e de acordo com o 
número de vagas existentes indicado no ponto 2.

11 — Admissão ao estágio:

Os formandos aprovados no curso de formação são admiti-
dos ao estágio, segundo a ordem da respectiva lista de classifi-
cação e de acordo com o número de vagas existentes indicado 
no ponto 2.

12 — Locais de afixação das listas provisória, definitiva e 
classificativa:

Serão afixadas na Divisão de Recursos Humanos, no Edifí-
cio dos Serviços de Alfândega, localizado na Rua de S. Tiago 
da Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra, e disponibilizadas no 
website destes Serviços: http://www.customs.gov.mo.

13 — Legislação aplicável:

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 3/2003 e do Regulamento Administrativo n.º 1/2004, 
com a nova redacção dada pelo Regulamento Administrativo 
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55/2005號保安司司長批示所修改的第20/2004號保安司司長批

示所規範。

十四、典試委員會之組成：

主席：副關務監督 黃文彬

正選委員：關務督察 盧文超

  關務督察 葉瑞珍

候補委員：關務督察 譚華瑞

  關務督察 區婉珊

有關體格檢查及體能測驗之標準，可於辦公時間往人力資

源處查閱，或瀏覽網頁http://www.customs.gov.mo。

二零一六年九月二日於海關

副關長 冼桓球

（是項刊登費用為 $7,138.00）

n.º 14/2008, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 e do 
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 20/2004, com as 
alterações introduzidas pelo Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 55/2005.

14 — Composição do júri:

Presidente: Wong Man Pan, subcomissária alfandegária.

Vogais efectivos: Lou Man Chiu, inspector alfandegário;

Ip Soi Chan, inspectora alfandegária.

Vogais suplentes: Tam Wa Soi, inspector alfandegário;

Au Un San, inspectora alfandegária.

Para consulta dos critérios relativos ao exame médico e à 
prova física, dirija-se à Divisão de Recursos Humanos durante 
as horas de expediente ou poderá aceder a http://www.customs.
gov.mo.

Serviços de Alfândega, aos 2 de Setembro de 2016.

O Subdirector-geral, Sin Wun Kao.

(Custo desta publicação $ 7 138,00)
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