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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Avisos

(Número de referência: DS01)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 2016, 
se encontra aberto o concurso de prestação de provas, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no Regu-
lamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regulamen-
to Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de dois 
lugares da carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 
1.º escalão (área disciplinar: língua inglesa), em regime de con-
trato administrativo de provimento, da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e 
relativa à área disciplinar de língua inglesa a leccionar, que in-
clua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura re-
lativa à área disciplinar de língua inglesa a leccionar e curso de 
formação pedagógica na área do ensino secundário, e demais 
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, pre-
vistos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

教 育 暨 青 年 局

通 告

（職位編號：DS01）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階中學教育一級教師職程

二缺（學科領域：英文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬中學教育範疇且與任教

的英文學科領域相關的學士學位；或具有與任教的英文學科領

域相關的學士學位，同時具有中學教育範疇的師範培訓，以及現

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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；
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（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

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

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em impres-
so do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com os docu-
mentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas normais de expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
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展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（在行政單位工作，執行教學技術性質的職務及教育研究工

作。）

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階中學教育一級教師職程教師薪俸點為第12/2010號

法律附件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的福利

及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

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

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Na subunidade administrativa, exercer funções de natureza 
técnico-pedagógica e realizar investigação na área educativa).

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. 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 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimentos, 
que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de três 
horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção e 
análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;
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第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação fi-
nal ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

— Lei n.º 12/2015 —Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;
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——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與中學教育英文學科領域相關的專業知識，尤其在教

育、課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área disciplinar da língua 
inglesa do ensino secundário, principalmente, ensino, currículo, 
pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.
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十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：中心主任　曾曉茵

正選委員：中學教育一級教師　余巍

     中學教育一級教師　馬淑敏

候補委員：中學教育一級教師　區燕興

　　　　　中學教育一級教師　甯卓敏儀

（職位編號：DS02）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階中學教育一級教師職程

一缺（學科領域：中文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬中學教育範疇且與任教

的中文學科領域相關的學士學位；或具有與任教的中文學科領

域相關的學士學位，同時具有中學教育範疇的師範培訓，以及現

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；

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Tsang Hio Ian, directora de centro. 

Vogais efectivos: U Ngai, docente do ensino secundário de 
nível 1; e 

Ma Shuk Man Cora, docente do ensino secundário de nível 1. 

Vogais suplentes: Ao In Heng, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

Ning Cheok Man I, docente do ensino secundário de nível 1.

(Número de referência: DS02)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 
2016, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de 
um lugar da carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 
1.º escalão (área disciplinar: língua chinesa), em regime de con-
trato administrativo de provimento, da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e 
relativa à área disciplinar de língua chinesa a leccionar, que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
relativa à área disciplinar de língua chinesa a leccionar e curso 
de formação pedagógica na área do ensino secundário, e de-
mais 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, vigente.
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二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em impres-
so do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com os docu-
mentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas normais de expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:
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編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（在行政單位工作，執行教學技術性質的職務及教育研究工

作。）

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階中學教育一級教師職程教師薪俸點為第12/2010號

法律附件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的福利

及權利。

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

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

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

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Na subunidade administrativa, exercer funções de natureza 
técnico-pedagógica e realizar investigação na área educativa).

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.
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七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

7. 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 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação fi-
nal ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:
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十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

—— 第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與中學教育中文學科領域相關的專業知識，尤其在教

育、課程、教學、學生評核、輔導方面。

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área disciplinar da 
língua chinesa do ensino secundário, principalmente, ensino, 
currículo, pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.
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投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：中心主任（代任）　簡燕萍

正選委員：中學教育一級教師 梁淑英

     中學教育一級教師　譚希名

候補委員：職務主管　梁碧梅

     學校督導員　黃錢孝

（職位編號：DS03）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階中學教育一級教師職程

一缺（學科領域：葡文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri:

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Kan In Peng, directora de centro, substituta. 

Vogais efectivos: Leong Sok Ieng, docente do ensino secun-
dário de nível 1; e 

Tam Hei Meng, docente do ensino secundário de nível 1. 

Vogais suplentes: Leong Pek Mui, chefia funcional; e 

Vong Chin Hao, inspector escolar. 

(Número de referência: DS03)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 
2016, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de 
um lugar da carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 
1.º escalão (área disciplinar: língua portuguesa), em regime de 
contrato administrativo de provimento, da Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.
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二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬中學教育範疇且與任教

的葡文學科領域相關的學士學位；或具有與任教的葡文學科領

域相關的學士學位，同時具有中學教育範疇的師範培訓，以及現

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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e re-
lativa à área disciplinar de língua portuguesa a leccionar, que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
relativa à área disciplinar de língua portuguesa a leccionar e 
curso de formação pedagógica na área do ensino secundário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas); 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresen-
tação do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em 
impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com 
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公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

os documentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas normais de expediente, na Av. de D. João IV, 
n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.
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個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（在行政單位工作，執行教學技術性質的職務及教育研究工

作。）

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階中學教育一級教師職程教師薪俸點為第12/2010號

法律附件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的福利

及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Na subunidade administrativa, exercer funções de natureza 
técnico-pedagógica e realizar investigação na área educativa.)

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo 
de provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Pú-
blicos», precedido de um período experimental com a duração 
de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório: (75% da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos)

b) Entrevista de selecção — 20%

c) Análise curricular — 10%

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.
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如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação fi-
nal ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

— Quadro orientador da organização curricular para o ensi-
no secundário geral, aprovado pelo Decreto-lei n.º 39/94/M, de 
18 de Julho;

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

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

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

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

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



22922 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 第二副刊 第 46 期 —— 2016 年 11 月 16 日

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與中學教育葡文學科領域相關的專業知識，尤其在教

育、課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：中心主任（代任）　黃崢志

正選委員：中學教育一級教師　Ana Cristina Fernandes

               Cigarro

     中學教育一級教師　李潔茵

候補委員：中學教育一級教師　李燕雙

     中學教育一級教師　Maria Luísa Castro

              Ferreira de Mesquita Borges

（職位編號：DS04）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área disciplinar da lín-
gua portuguesa do ensino secundário, principalmente, ensino, 
currículo, pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong Chang Chi, director de centro, substituto. 

Vogais efectivas: Ana Cristina Fernandes Cigarro, docente 
do ensino secundário de nível 1; e 

Lei Kit Ian, docente do ensino secundário de nível 1. 

Vogais suplentes: Lei In Seong, docente do ensino secundá-
rio de nível 1; e 

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

(Número de referência: DS04)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 
2016, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
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考，以行政任用合同方式招聘第一職階中學教育一級教師職程

一缺（學科領域：中文，教學語文為中文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬中學教育範疇且與任教

的中文學科領域相關的學士學位；或具有與任教的中文學科領

域相關的學士學位，同時具有中學教育範疇的師範培訓，以及現

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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

lamento Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de 
um lugar da carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 
1.º escalão (área disciplinar: língua chinesa, em língua veicular 
chinesa), em regime de contrato administrativo de provimento, 
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e 
relativa à área disciplinar de língua chinesa a leccionar, que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
relativa à área disciplinar de língua chinesa a leccionar e curso 
de formação pedagógica na área do ensino secundário, e de-
mais 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, vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (deve ser exibido o ori-
ginal ou cópia devidamente autenticada);

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.



22924 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 第二副刊 第 46 期 —— 2016 年 11 月 16 日

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresen-
tação do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em 
impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com 
os documentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado 
e durante as horas normais de expediente, na Av. de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階中學教育一級教師職程教師薪俸點為第12/2010號

法律附件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的福利

及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

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

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. 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 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.
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知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四） 澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação final 
ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior a 
50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;
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——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與中學教育中文學科領域相關的專業知識，尤其在教

育、課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：中學副校長　楊詠詩

正選委員：中學教育一級教師　梅茜紅

　　　　 學校督導員　黃錢孝

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área disciplinar da 
língua chinesa do ensino secundário, principalmente, ensino, 
currículo, pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ieong Weng Si, subdirectora da escola secundária. 

Vogais efectivos: Mui Sai Hong, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

Vong Chin Hao, inspector escolar. 
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候補委員：中學教育一級教師　何曉敏

　　　　 中學教育一級教師　梁淑英

（職位編號：DS05）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階中學教育一級教師職程

一缺（學科領域：品德與公民，教學語文為中文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬中學教育範疇且與任教

的品德與公民學科領域相關的學士學位；或具有與任教的品德

與公民學科領域相關的學士學位，同時具有中學教育範疇的師

範培訓，以及現行《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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

Vogais suplentes: Ho Io Man, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

Leong Sok Ieng, docente do ensino secundário de nível 1. 

(Número de referência: DS05)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 
2016, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de 
um lugar da carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º 
escalão (área disciplinar: educação moral e cívica, em língua 
veicular chinesa), em regime de contrato administrativo de 
provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 
(DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário 
e relativa à área disciplinar de educação moral e cívica a 
leccionar, que inclua a componente de formação pedagógica; 
ou licenciatura relativa à área disciplinar de educação moral e 
cívica a leccionar e curso de formação pedagógica na área do 
ensino secundário, e demais 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, vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 



N.º 46 — 16-11-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — 2.º SUPLEMENTO 22929

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
expressamente tal facto na apresentação da candidatura.

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

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em impresso 
do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com os docu-
mentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas normais de expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 
docentes têm autonomia académica e pedagógica e assumem 
as suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
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展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階中學教育一級教師職程教師薪俸點為第12/2010號

法律附件表一所載的440點，以及享有公職法律制度規定的福利

及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresentam 
dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos efica-
zes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

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

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

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

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previstos 
no Regime Jurídico da Função Pública.

7. 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 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimentos, 
que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de três 
horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção e 
análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);
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第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curriculares 
e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação final 
ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior a 
50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;
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——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與中學教育品德與公民學科領域相關的專業知識，尤

其在教育、課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área disciplinar da 
educação moral e cívica do ensino secundário, principalmente, 
ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos alunos e aconselha-
mento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.
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十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立學校校長　胡潔

正選委員：中學教育一級教師　黎志偉

　　　　 學校督導員　梁仲霞

候補委員：中學教育一級教師　黃詠儀

　　　　 中心主任　梁怡安

（職位編號：DP01）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育一

級教師（小學）職程一缺（英文範疇）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬小學教育範疇學士學位；

或具有學士學位，同時具有小學教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wu Kit, directora da escola oficial. 

Vogais efectivos: Lai Chi Vai, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

Leong Chong Ha, inspectora escolar. 

Vogais suplentes: Wong Weng I, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

Leong I On, director de centro. 

(Número de referência: DP01)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 2016, 
se encontra aberto o concurso de prestação de provas, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no Regula-
mento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de um lugar 
da carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 
1 (primário), 1.º escalão (área de língua inglesa), em regime de 
contrato administrativo de provimento, da Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente.
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二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em impres-
so do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com os docu-
mentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas normais de expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 
docentes têm autonomia académica e pedagógica e assumem 
as suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvol-
vem as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articu-
lação com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:
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——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（在行政單位工作，執行教學技術性質的職務及教育研究工

作。）

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

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

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Na subunidade administrativa, exercer funções de natureza 
técnico-pedagógica e realizar investigação na área educativa).

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.
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七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

7. 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 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação final 
ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior a 
50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:
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十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與小學教育英文範疇相關的專業知識，尤其在教育、

課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área da língua inglesa 
do ensino primário, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, 
avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 



22938 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 第二副刊 第 46 期 —— 2016 年 11 月 16 日

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：學校督導協調員　黃懿蓮

正選委員：公立小學校長　何艷華

　　　　 中學教育一級教師　譚曉汶

候補委員：中學教育一級教師　區燕興

　　　　 中學教育一級教師　符瑞娃

（職位編號：DP02）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育一

級教師（小學）職程一缺（數學範疇）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong I Lin, coordenadora da inspecção escolar. 

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

 Tam Hio Man, docente do ensino secundário de nível 1. 

Vogais suplentes: Ao In Heng, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

 Fu Soi Wa, docente do ensino secundário de nível 1. 

(Número de referência: DP02)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 
2016, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de 
um lugar da carreira de docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (primário), 1.º escalão (área de matemática), em regi-
me de contrato administrativo de provimento, da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:
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二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬小學教育範疇學士學位；

或具有學士學位，同時具有小學教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresen-
tação do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em 
impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com 
os documentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas normais de expediente, na Av. de D. João IV, 
n.os 7-9, 1.º andar, Macau.
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五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os docen-
tes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as suas 
responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem as 
actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação com 
as políticas educativas e de acordo com o planeamento curricu-
lar e o planeamento de desenvolvimento da escola, desempe-
nhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de desenvolvi-
mento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.
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個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（在行政單位工作，執行教學技術性質的職務及教育研究工

作。）

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Na subunidade administrativa, exercer funções de natureza 
técnico-pedagógica e realizar investigação na área educativa).

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. 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 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de conheci-
mentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.
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如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação fi-
nal ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

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

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

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

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

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

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior;
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——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與小學教育數學範疇相關的專業知識，尤其在教育、

課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：職務主管　鄧偉強

正選委員：公立小學副校長　馮素慧

　　　　 幼兒教育及小學教育一級教師（小學）　劉楚君

候補委員：幼兒教育及小學教育一級教師（小學）　文曉暉

　　　　 幼兒教育及小學教育一級教師（小學）　陳美貞

（職位編號：DP03）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área de matemática do 
ensino primário, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, 
avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Tang Wai Keong, chefia funcional. 

Vogais efectivas: Fong Sou Wai, subdirectora de estabeleci-
mento oficial de ensino primário; e 

Lau Cho Kuan, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 (primário). 

Vogais suplentes: Man Hio Fai, docente dos ensinos infantil 
e primário de nível 1 (primário); e 

Chan Mei Cheng, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 (primário). 

(Número de referência: DP03)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 2016, 
se encontra aberto o concurso de prestação de provas, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no Regula-
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及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育一

級教師（小學）職程四缺（葡文範疇，教學語文為葡文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬小學教育範疇學士學位；

或具有學士學位，同時具有小學教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

mento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de quatro lu-
gares da carreira de docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 (primário), 1.º escalão (área de língua portuguesa, em 
língua veicular portuguesa), em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.
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與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em impres-
so do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com os docu-
mentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas normais de expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

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

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo 
de provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Pú-
blicos», precedido de um período experimental com a duração 
de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.
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知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四） 澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação fi-
nal ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

— Quadro orientador da organização curricular para o ensino 
secundário geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, de 
18 de Julho;
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——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與小學教育葡文範疇相關的專業知識，尤其在教育、

課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）　李慧敏

正選委員：幼兒教育及小學教育一級教師（小學）　

     Carlos Alberto Rodrigues da Silva

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área da língua portu-
guesa do ensino primário, principalmente, ensino, currículo, 
pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Adelina Beatriz dos Remédios Santos, docente 
dos ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil). 

Vogais efectivos: Carlos Alberto Rodrigues da Silva, docente 
dos ensinos infantil e primário de nível 1 (primário); e 
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     幼兒教育及小學教育一級教師（小學）　香梅

候補委員：幼兒教育及小學教育一級教師（小學）　郭潔梅

     幼兒教育及小學教育一級教師（小學）　黃劍婷

（職位編號：DP04）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育一

級教師（小學）職程一缺（音樂範疇，教學語文為葡文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬小學教育範疇學士學位；

或具有學士學位，同時具有小學教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

Heong Mui, docente dos ensinos infantil e primário de nível 
1 (primário). 

Vogais suplentes: Kok Kit Mui, docente dos ensinos infantil 
e primário de nível 1 (primário); e 

Wong Kim Teng, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 (primário). 

(Número de referência: DP04)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 
2016, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de 
um lugar da carreira de docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (primário), 1.º escalão (área de música, em língua 
veicular portuguesa), em regime de contrato administrativo de 
provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventu-
de (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas e da formação pedagógica (deve ser exibido o original 
ou cópia devidamente autenticada);
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（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresen-
tação do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, 
em impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente 
com os documentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado 
e durante as horas normais de expediente, na Av. de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-
vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-
nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 
dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-
dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-
ção dos alunos nas diversas actividades educativas;
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——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（服務對象為以葡語為母語的學生。）

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

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

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

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

(Os destinatários são alunos de língua materna portuguesa).

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo 
de provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Pú-
blicos», precedido de um período experimental com a duração 
de 6 meses.
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八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de conheci-
mentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação fi-
nal ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與小學教育音樂範疇相關的專業知識，尤其在教育、

課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área de música do en-
sino primário, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, 
avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 
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十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立學校校長　胡潔　

正選委員：幼兒教育及小學教育一級教師（小學）　許淑華

　　　　 幼兒教育及小學教育一級教師（小學）　郭潔梅

候補委員：幼兒教育及小學教育一級教師（小學） 

     Nuno Gabriel Teixeira Capela

　　　　 中學教育一級教師　詹詠琴

（職位編號：DP05）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育一

級教師（小學）職程二缺（特殊教育範疇，教學語文為中文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wu Kit, directora da escola oficial. 

Vogais efectivas: Hoi Sok Wa, docente dos ensinos infantil e 
primário de nível 1 (primário); e 

Kok Kit Mui, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 
(primário). 

Vogais suplentes: Nuno Gabriel Teixeira Capela, docente dos 
ensinos infantil e primário de nível 1 (primário); e 

Chim Weng Kam, docente do ensino secundário de nível 1. 

(Número de referência: DP05)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 2016, 
se encontra aberto o concurso de prestação de provas, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no Regu-
lamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regulamen-
to Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de dois 
lugares da carreira de docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (primário), 1.º escalão (área do ensino especial, em 
língua veicular chinesa), em regime de contrato administrativo 
de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e Juven-
tude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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



N.º 46 — 16-11-2016  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — 2.º SUPLEMENTO 22955

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬特殊教育範疇學士學位；

或具有包含師範培訓在內的屬小學教育範疇學士學位，同時具

有教育暨青年局認可的特殊教育教師培訓；或具有學士學位，且

具有小學教育範疇的師範培訓，同時具有教育暨青年局認可的

特殊教育教師培訓，以及現行《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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino especial que in-
clua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura na 
área do ensino primário que inclua a componente de formação 
pedagógica e formação de docente do ensino especial reconhe-
cida pela DSEJ; ou licenciatura e curso de formação pedagógi-
ca na área do ensino primário, e formação de docente do ensi-
no especial reconhecida pela DSEJ, e demais 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, vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em impres-
so do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com os docu-
mentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e durante 
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公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

as horas normais de expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.
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個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

7、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

8、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo 
de provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Pú-
blicos», precedido de um período experimental com a duração 
de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.
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九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

9. 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 na classificação fi-
nal ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

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

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

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

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

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local;
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——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二 . 與特殊教育範疇相關的專業知識，尤其在教育、課

程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：處長　龔志明

正選委員：公立小學校長　林炳煥

　　　　 中學教育一級教師　王培梅

候補委員：公立小學校長　陳燕芬

　　　　 公立小學副校長　何淑芬

（職位編號：DP06）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育一

級教師（小學）職程一缺（特殊教育範疇，教學語文為葡文）。

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área do ensino especial, 
principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Kong Chi Meng, chefe de divisão. 

Vogais efectivas: Lam Peng Wun, directora de estabeleci-
mento oficial de ensino primário; e 

Wong Pui Mui, docente do ensino secundário de nível 1. 

Vogais suplentes: Chan In Fan, directora de estabelecimento 
oficial de ensino primário; e 

Ho Soc Fan, subdirectora de estabelecimento oficial de ensi-
no primário. 

(Número de referência: DP06)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 2016, 
se encontra aberto o concurso de prestação de provas, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no Regula-
mento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de um lugar 
da carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 
1 (primário), 1.º escalão (área do ensino especial, em língua 
veicular portuguesa), em regime de contrato administrativo de 
provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventu-
de (DSEJ):
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一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬特殊教育範疇學士學位；

或具有包含師範培訓在內的屬小學教育範疇學士學位，同時具

有教育暨青年局認可的特殊教育教師培訓；或具有學士學位，同

時具有小學教育範疇的師範培訓，並具有教育暨青年局認可的

特殊教育教師培訓，以及現行《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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino especial que in-
clua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura na 
área do ensino primário que inclua a componente de formação 
pedagógica e formação de docente do ensino especial reconhe-
cida pela DSEJ; ou licenciatura e curso de formação pedagógi-
ca na área do ensino primário, e formação de docente do ensi-
no especial reconhecida pela DSEJ, e demais 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, vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.
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為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em impres-
so do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com os docu-
mentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas normais de expediente, na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.
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個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（服務對象為以葡語為母語的學生。）

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

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

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Os destinatários são alunos de língua materna portuguesa).

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. 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 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.
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甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação final 
ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior a 
50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

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

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

— Regime educativo especial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/96/M, de 1 de Julho;
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——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二 . 與特殊教育範疇相關的專業知識，尤其在教育、課

程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立小學校長　Felizbina Carmelita Gomes

正選委員：幼兒教育及小學教育一級教師（小學） Maria

      João Marques da Silva Picão de Oliveira

　　　　幼兒教育及小學教育一級教師（小學） Sharoz 

    Datarama Pernencar

候補委員：公立小學校長　何艷華

　　　　 公立小學校長　陳燕芬

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

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

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

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área do ensino especial, 
principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação dos 
alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Felizbina Carmelita Gomes, directora de estabe-
lecimento oficial de ensino primário. 

Vogais efectivos: Maria João Marques da Silva Picão de Oli-
veira, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (pri-
mário); e 

Sharoz Datarama Pernencar, docente dos ensinos infantil e 
primário de nível 1 (primário). 

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

Chan In Fan, directora de estabelecimento oficial de ensino 
primário. 
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（職位編號：DP07）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育一

級教師（小學）職程二缺（資訊科技範疇，教學語文為中文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬小學教育範疇學士學位；

或具有學士學位，同時具有小學教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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

(Número de referência: DP07)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 
2016, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento 
de dois lugares da carreira de docente dos ensinos infantil e 
primário de nível 1 (primário), 1.º escalão (área de tecnologias 
de informação, em língua veicular chinesa), em regime de con-
trato administrativo de provimento, da Direcção dos Serviços 
de Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem 
ainda apresentar um registo biográfico emitido pelo serviço a 
que pertencem, do qual constem, designadamente, os cargos 
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級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公職的年資、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

anteriormente exercidos, a carreira e categoria que detêm, a 
natureza do vínculo, a antiguidade na categoria e na função 
pública, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-
ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-
presso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com os 
documentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e durante 
as horas normais de expediente, na Av. D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

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

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. 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 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de conheci-
mentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.
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知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação fi-
nal ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

— Quadro orientador da organização curricular para o en-
sino secundário geral, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/94/M, 
de 18 de Julho;
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——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與小學教育資訊科技範疇相關的專業知識，尤其在教

育、課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立小學校長　林炳煥

正選委員：幼兒教育及小學教育一級教師（小學）　陳嘉健

　　　　 中學教育一級教師　吳俊華

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área das tecnologias de 
informação do ensino primário, principalmente, ensino, currículo, 
pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri:

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Lam Peng Wun, directora de estabelecimento 
oficial de ensino primário. 

Vogais efectivos: Chan Ka Kin, docente dos ensinos infantil 
e primário de nível 1 (primário); e 

Ng Chon Wa, docente do ensino secundário de nível 1. 
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候補委員：公立小學校長　何艷華

　　　　 中學教育一級教師　陳立峰

（職位編號：DP08）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育一

級教師（小學）職程一缺（資訊科技範疇，教學語文為葡文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬小學教育範疇學士學位；

或具有學士學位，同時具有小學教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

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

Chan Lap Fong, docente do ensino secundário de nível 1. 

(Número de referência: DP08)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 
2016, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no 
Regulamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de 
um lugar da carreira de docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (primário), 1.º escalão (área de tecnologias de infor-
mação, em língua veicular portuguesa), em regime de contrato 
administrativo de provimento, da Direcção dos Serviços de 
Educação e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 
inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 
e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-
cas, previstos nas alíneas b) a f) do n.º 1 do artigo 10.º do Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 
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（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresen-
tação do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em 
impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com 
os documentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas normais de expediente, na Av. de D. João IV, 
n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 



22972 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 第二副刊 第 46 期 —— 2016 年 11 月 16 日

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

（服務對象為以葡語為母語的學生。）

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem;

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

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

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Os destinatários são alunos de língua materna portuguesa).

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. 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 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác-
ter eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);
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第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de conheci-
mentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação final 
ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior a 
50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

— Lei n.º 12/2015 —Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos;
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——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與小學教育資訊科技範疇相關的專業知識，尤其在教

育、課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

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

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área das tecnologias de 
informação do ensino primário, principalmente, ensino, currí-
culo, pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.
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十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立小學校長　Felizbina Carmelita Gomes

正選委員：學校督導員　郭慶基

　　　　 中學校長　陳英倫

候補委員：幼兒教育及小學教育一級教師（小學）　傅潔玉

　　　　 中學教育一級教師　吳俊華

（職位編號：DI01）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育一

級教師（幼兒）職程五缺（葡文範疇，教學語文為葡文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬幼兒教育範疇學士學位；

或具有學士學位，同時具有幼兒教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Felizbina Carmelita Gomes, directora de estabe-
lecimento oficial de ensino primário. 

Vogais efectivos: Kuok Heng Kei, inspector escolar; e 

Chan Ieng Lon, director da escola secundária. 

Vogais suplentes: Teresa Fu, docente dos ensinos infantil e 
primário de nível 1 (primário); e 

Ng Chon Wa, docente do ensino secundário de nível 1. 

(Número de referência: DI01)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 2016, 
se encontra aberto o concurso de prestação de provas, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no Regu-
lamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regulamen-
to Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de cinco 
lugares da carreira de docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (infantil), 1.º escalão (área de língua portuguesa, em 
língua veicular portuguesa), em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

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

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino infantil que in-
clua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura e 
curso de formação pedagógica na área do ensino infantil, e de-
mais 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, vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.
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三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

3. Documentos que a devem acompanhar

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

2) Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (deve ser exibido o ori-
ginal ou cópia devidamente autenticada);

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresen-
tação do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em 
impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com 
os documentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado 
e durante as horas normais de expediente, na Av. de D. João 
IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lectivo, 
bem como definir o plano educativo individual para os alunos 
com necessidades especiais; de acordo com as necessidades dos 
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至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades pe-
dagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos peda-
gógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participação 
dos alunos nas diversas actividades educativas;

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

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

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

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-
bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de provi-
mento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 «Re-
gime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», precedido 
de um período experimental com a duração de 6 meses.
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八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos).

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de conheci-
mentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%.

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

9. 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 na classificação final 
ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior a 
50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與幼兒教育葡文範疇相關的專業知識，尤其在教育、

課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

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

c) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área da língua portu-
guesa do ensino infantil, principalmente, ensino, currículo, 
pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 
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十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立小學校長　Felizbina Carmelita Gomes

正選委員：幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）　李家兒

　　　　 幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）　

           Ana Rute Ng Pereira Alves dos Santos

候補委員：幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）　李慧敏

　　　　 幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒） Maria

      Manuela da Silva Duarte Nunes

（職位編號：DI02）

按照二零一六年十一月八日社會文化司司長的批示，根據第

12/2010號法律、第12/2015號法律、第10/2015號行政法規，以

及第14/2016號行政法規的規定，教育暨青年局通過考核方式開

考，以行政任用合同方式招聘第一職階幼兒教育及小學教育一

級教師（幼兒）職程三缺（中文範疇，教學語文為中文）。

一、方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。

開考報名表應自本次開考的通告公佈於《澳門特別行政區

公報》之日緊接的首個工作日起計二十日內遞交。

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Felizbina Carmelita Gomes, directora de estabe-
lecimento oficial de ensino primário. 

Vogais efectivas: Ivone Isabel da Fonseca Pereira de Senna 
Fernandes, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 
(infantil); e 

Ana Rute Ng Pereira Alves dos Santos, docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (infantil). 

Vogais suplentes: Adelina Beatriz dos Remédios Santos, 
docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil); e 

Maria Manuela da Silva Duarte Nunes, docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (infantil). 

(Número de referência: DI02)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Novembro de 2016, 
se encontra aberto o concurso de prestação de provas, nos ter-
mos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015, no Regu-
lamento Administrativo n.º 10/2015, bem como no Regulamen-
to Administrativo n.º 14/2016, para o preenchimento de três 
lugares da carreira de docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (infantil), 1.º escalão (área de língua chinesa, em lín-
gua veicular chinesa), em regime de contrato administrativo de 
provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventu-
de (DSEJ):

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte dias, 
a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.
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本開考的有效期為兩年，自最後成績名單公佈之日起計算。

二、報考要件

投考人必須符合以下條件，方可投考：

二.一. 根據《澳門特別行政區基本法》第九十七條之規定，

投考人必須是澳門特別行政區永久性居民；

二.二. 具有包含師範培訓在內的屬幼兒教育範疇學士學位；

或具有學士學位，同時具有幼兒教育範疇的師範培訓，以及現行

《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；

二.三. 具備第12/2010號法律第六條規定的特別要件。

三、應提交的文件

（一）有效的身份證明文件副本（須出示正本或認證本）；

（二）學歷及師範培訓的證明文件副本（須出示正本或認證

本）；

（三）第238/2016號行政長官批示核准格式的專用印件《開

考履歷表》，以及附同相關證明文件的副本（須出示正本或認證

本）；

（四）倘有，職業補充培訓的證明文件副本（須出示正本或

認證本）；

（五）與公共部門有聯繫的投考人尚應提交所屬部門發出

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、參加開考

所需的工作表現評核、職業培訓。

與公共部門有聯繫的投考人，如相關的個人檔案已存有上述

（一）、（二）、（四）及（五）項所指文件，則免除提交，但須於報

考時明確聲明。

為分析投考人所遞交的學歷是否符合本開考通告所要求的

學歷，倘若有需要，可要求投考人遞交有關課程大綱或其他載有

各學年的所有科目的文件。

四、報考辦法及地點

投考人須提交第238/2016號行政長官批示核准格式的專用

印件《開考報名表》連同上指應提交的文件，並於指定期限及辦

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

2. Requisitos de candidatura

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

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino infantil que in-
clua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura e 
curso de formação pedagógica na área do ensino infantil, e de-
mais 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, vigente.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

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

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

3) Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 238/2016, 
devendo a mesma ser acompanhada de cópia dos documentos 
comprovativos do mencionado (devem ser exibidos os docu-
mentos originais ou cópias devidamente autenticadas). 

4) Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-
ção profissional complementar (deve ser exibido o original ou 
cópia devidamente autenticada).

5) 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, a avaliação do desempenho relevante para apresenta-
ção a concurso e a formação profissional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
1), 2), 4) e 5), se os mesmos já se encontrarem arquivados nos 
respectivos processos individuais, devendo ser declarado ex-
pressamente tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-
bilitações académicas a apresentar pelos candidatos estão con-
formes, ou não, às requeridas neste concurso, pode ser exigido 
aos candidatos a apresentação do programa dos cursos perti-
nentes, ou demais documentos dos quais constem as disciplinas 
de cada ano lectivo, se necessário.

4. Forma e local de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresen-
tação do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em 
impresso do modelo aprovado pelo Despacho do Chefe do 
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公時間內以親送方式遞交至澳門約翰四世大馬路7-9號一樓。

五、職務內容

根據第12/2010號法律第四條的規定，教師擁有學術及教學

自主權，並須承擔其專業責任。教師須配合教育政策，並按照課

程規劃及學校發展規劃依法開展其教學活動，其職務包括教學

職務、非教學職務和個人專業發展。

教學職務尤指：

——制訂課程與教學計劃：

編寫教學大綱、學年教學計劃，以及為有特殊需要的學生制

定個別化教育計劃；根據學生的需要訂定教學目標及有利於達

至既定教學目標的教學活動及授課計劃；計劃及組織學生參加

各類教育活動。

——實施課堂教學：

按授課計劃齊備所需的教學資源，運用教學技巧，向學生傳

授知識及技能，激發學生主動學習，促進課堂互動，協助學生發

展多元能力；運用多元方式評估學生的學習成效，輔助有困難的

學生；使學生掌握有效學習方法，培養學生的學習能力。

——執行課堂管理：

確保學生在安全的教學環境進行學習活動；營造互助、團結

的班級氣氛；促進學生主動遵守紀律。

——實施學生評核：

參與評核會議，就學生評核工作提供意見；運用多元評核，

評估學生的學習表現，為不同能力的學生提供深化或補救的教

學輔助。

非教學職務尤指：

參與學校行政、教學管理、輔導及班務等工作，與學校領導

機關合作，完成其指派的任務；關注學生的個人成長，促進學生

身心健康的發展，並給予學生心理、升學及就業方面的輔導；推

動及參與家校合作的活動和與外界的聯繫與合作，以促進學校

發展。

Executivo n.º 238/2016, que deve ser entregue, juntamente com 
os documentos acima indicados, até ao termo do prazo fixado e 
durante as horas normais de expediente, na Av. de D. João IV, 
n.os 7-9, 1.º andar, Macau.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-
centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 
suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 
curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 
desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 
desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

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

— Ensino em aulas:

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

— Gestão de aulas:

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

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-
ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 
da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-
cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 
o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-
vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicológico 
e orientação escolar e profissional; promover e participar nas 
actividades de cooperação entre a família e a escola, bem como 
na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de contri-
buir para o desenvolvimento da escola.
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個人專業發展尤指：

參與發展教育專業能力的活動；組織專業交流活動，進行教

育研究。

六、薪俸、工作條件及待遇

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師職程教師薪俸點為

第12/2010號法律附件表四所載的440點，以及享有公職法律制

度規定的福利及權利。

七、聘用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同方式聘用，試用期為六個月。

八、甄選方法

甄選是以知識考試，包括筆試（三小時）和試教，甄選面試

及履歷分析等方法進行，該等方法的評分比例如下：

（一）知識考試——70%

第一階段——筆試（三小時），為淘汰制（佔知識考試75%）

第二階段——試教（佔知識考試25%）

（二）甄選面試——20%

（三）履歷分析——10%

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

投考人在第一階段中得分低於50分，即被淘汰，不被獲准進

入第二階段的知識考試。

知識考試是評估投考人擔任職務所須具備的技術能力及/或

一般知識或專門知識的水平，其中試教是評估投考人的教學能

力，尤指制訂課程與教學計劃、實施課堂教學及執行課堂管理。

甄選面試是根據職務要求的特點，確定並評估投考人是否

適合所投考的組織的文化及擔任所投考的職務。

履歷分析是藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、

工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任職

務的能力。

如得分相同，投考人的排序按第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條所規定的優先條件為

之。

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

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

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-
calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 
mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. 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 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-
cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

a) Prova de conhecimentos — 70%;

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carácter 
eliminatório: (75% da prova de conhecimentos);

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-
nhecimentos).

b) Entrevista de selecção — 20%;

c) Análise curricular — 10%;

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

Consideram-se excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-
res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a avaliação do desempenho, a qua-
lificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a 
formação profissional complementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.
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九、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。

十、考試範圍

考試範圍將包括以下內容：

十.一. 法律知識：

（一）《澳門特別行政區基本法》；

（二）十月十一日第57/99/ M號法令核准之《行政程序法

典》；

（三）《澳門公職法律制度》：

——《澳門公共行政工作人員通則》；

——第14/2009號法律——公務人員職程制度；

——第12/2015號法律——公共部門勞動合同制度；

——第14/2016號行政法規——公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓；

（四）澳門教育相關之法例：

——十二月二十一日第81/92/M號法令——教育暨青年局組

織架構；

——七月十八日第38/94/M號法令核准之《幼兒及小學教育

課程編排之指導性框架》；

——七月十八日第39/94/M號法令核准之《初中教育課程編

排之指導性框架》；

——十一月十日第46/97/M號法令核准之《高中教育課程編

排之指導性框架》；

——七月一日第33/96/M號法令核准之《特殊教育制度》；

——十一月一日第67/99/M號法令核准之《教育暨青年局教

學人員通則》；

——第9/2006號法律——非高等教育制度綱要法；

——第12/2010號法律——非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度；

——第15/2014號行政法規——本地學制正規教育課程框

架；

9. 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 na classificação final 
ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior a 
50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

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

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

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

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos;

d) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

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

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

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

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

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

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

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

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

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local;
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——第10/2015號行政法規——本地學制正規教育基本學力

要求；

——第118/2015號社會文化司司長批示——幼兒教育基本

學力要求。

十.二. 與幼兒教育中文範疇相關的專業知識，尤其在教育、

課程、教學、學生評核、輔導方面。

投考人在知識考試（筆試）時，可參閱上述法例，但不可使

用電子設備。

十一、臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局。

最後成績名單將公佈於《澳門特別行政區公報》。

十二、適用法例

本開考程序由第12/2010號法律及第14/2016號行政法規所

規範。

十三、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。

十四、典試委員會

典試委員會由下列成員組成：

主席：公立小學校長　何艷華

正選委員：學校督導員　何詠華

　　　　 中學教育一級教師　張雪蓮

候補委員：公立小學副校長　何淑芬

　　　　 公立小學校長　葉惠瑜

二零一六年十一月十日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $168,827.00）

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

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

10.2 Conhecimentos profissionais na área da língua chinesa 
do ensino infantil, principalmente, ensino, currículo, pedago-
gia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova. 

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

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

A lista classificativa final será publicada no Boletim Oficial 
da RAEM.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010 e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ho Im Wa, directora de estabelecimento oficial 
de ensino primário. 

Vogais efectivas: Ho Weng Wa, inspectora escolar; e 

Cheong Sut Lin, docente do ensino secundário de nível 1. 

Vogais suplentes: Ho Soc Fan, subdirectora de estabeleci-
mento oficial de ensino primário; e 

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

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 10 de 
Novembro de 2016.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 168 827,00)
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