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GABINETE DO PROCURADOR

Anúncio

Tendo em conta o aviso de abertura do concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de cinco lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área administrativa e de administração financeira 
pública, do quadro do pessoal do Gabinete do Procurador, pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 44, II Série, de 3 de Novembro de 2016, informa-
-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
a respectiva lista provisória dos candidatos se encontra afixada 
no Gabinete do Procurador, sito na Alameda de Dr. Carlos 
D’Assumpção, Edifício Hotline, 16.º andar, e disponibilizada no 
website do Ministério Público (http://www.mp.gov.mo), para efei-
tos de consulta.

Gabinete do Procurador, aos 28 de Dezembro de 2016. 

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 950,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Administra-
tiva e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, bem como está disponível no 
sítio electrónico desta Direcção de Serviços (http://www.safp.
gov.mo/), a lista provisória do candidato ao concurso de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de sete luga-
res de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, área de informá-
tica, da carreira de técnico superior do quadro do pessoal desta 
Direcção de Serviços, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II 
Série, de 23 de Novembro de 2016.

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 13 de Dezembro de 2016.

O Director, Kou Peng Kuan.

檢 察 長 辦 公 室

公 告

檢察長辦公室為填補編制內人員技術員職程第一職階一

等技術員（行政範疇及公共財政管理範疇）五缺，經二零一六年

十一月三日第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以

考核方式進行普通對外入職開考的通告。現根據第23/2011號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十八條第三款的

規定，投考人臨時名單已張貼在新口岸宋玉生廣場獲多利大廈

十六樓檢察長辦公室內，並已上載於檢察院網頁（http://w w w.

mp.gov.mo），以供查閱。

二零一六年十二月二十八日於檢察長辦公室

辦公室主任   譚炳棠

（是項刊登費用為 $950.00）

行 政 公 職 局

公 告

為填補本局人員編制內高級技術員職程第一職階一等高

級技術員（資訊範疇）七缺，經二零一六年十一月二十三日第

四十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式

進行限制性晉級開考公告。現根據第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，

投考人臨時名單已張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓

二十六樓行政公職局之行政及財政處，並於本局網頁（ht t p://

www.safp.gov.mo/）內公佈，以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視

為確定名單。

二零一六年十二月十三日於行政公職局

 局長 高炳坤

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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為填補本局行政任用合同任用的翻譯員職程第一職階首席

翻譯員（中葡文）一缺，經二零一六年十一月二十三日第四十七期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行的限

制性晉級開考公告。現根據第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，投考人

臨時名單已張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大樓二十六

樓行政公職局之行政及財政處，並於本局網頁（ht t p://w w w.

safp.gov.mo/）內公佈，以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視

為確定名單。

二零一六年十二月十九日於行政公職局

局長 高炳坤

（是項刊登費用為 $2,076.00）

法 務 局

通 告

第166/2016號批示

根據第15/2009號法律第十條，第26/2009號行政法規第

二十二條第一款及第二十三條，第26/2015號行政法規第五條第

一款（二）項，以及第8/2015號行政法務司司長批示第三款的規

定，本人決定：

一、將下列本身及獲轉授的職權授予並轉授予法務局副局

長梁葆瑩：

（一）領導及協調法律推廣及公共關係廳、技術輔助廳及行

政及財政管理廳；

（二）核准人員年假表；

（三）批准享受年假；

（四）批准特別假及短期無薪假，以及就因個人理由或工作

需要而提交的累積年假申請作出決定；

（五）審批合理或不合理解釋之缺勤；

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), se encontra afixada na Divisão Administra-
tiva e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício 
Administração Pública, 26.º andar, bem como está disponível na 
página electrónica desta Direcção de Serviços (http://www.safp.
gov.mo/), a lista provisória do candidato ao concurso de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar de 
intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da carreira de intérpre-
te-tradutor, nas línguas chinesa e portuguesa, provido em regime de 
contrato administrativo de provimento do pessoal desta Direcção 
de Serviços, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 23 
de Novembro de 2016.

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 19 de Dezembro de 2016.

O Director, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 2 076,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Avisos

Despacho n.º 166/2016

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do 
artigo 22.º e do artigo 23.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, da alínea 2) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2015 e do n.º 3 do Despacho da Secretária 
para a Administração e Justiça n.º 8/2015, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na subdirectora da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça, Leong Pou Ieng, as minhas 
competências próprias e delegadas seguintes:

1) Dirigir e coordenar o Departamento de Divulgação Jurídica 
e Relações Públicas, o Departamento de Apoio Técnico e o 
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira;

2) Aprovar anualmente o mapa de férias do pessoal;

3) Autorizar o gozo de férias;

4) Conceder licença especial e licença de curta duração e 
decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por motivos 
pessoais ou por conveniência de serviço;

5) Justificar ou injustificar faltas;
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（六）簽署並發出不需由局長決定且性質上非特別由其處理

的文書；

（七）批准臨時委任、續任，以及將臨時委任或定期委任轉

為確定委任；

（八）以澳門特別行政區的名義，簽署所有行政任用合同和

個人勞動合同；

（九）批准行政任用合同的續期，但以不涉及有關報酬條件

的更改為限；

（十）批准免職及解除行政任用合同和個人勞動合同；

（十一）批准編制內人員及行政任用合同制度任用的人員在

職程職級內的職階變更；

（十二）按照法律規定，批准向有關人員發放經十二月

二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通

則》及第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》

或合同規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公

務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金；

（十三）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（十四）批准不超越法定上限的超時或輪值工作；

（十五）決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹，但以收

取三天日津貼為限；

（十六）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、

研討會、座談會、講座及其他同類活動，以及批准有關人員在

上項所指條件下參加在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活

動；

（十七）批准處於長期無薪假狀況的公務員及處於在法務局

人員編制以外工作的其他狀況的公務員請求回任的申請；

（十八）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投保；

（十九）批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於法務局

的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨和勞

務的開支，但以澳門幣三十萬元為限；如屬免除諮詢或豁免訂立

書面合同者，有關金額上限減半；

（二十）除上項所指開支外，批准部門運作所必需的每月固

6) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspondência 
e expediente que não careça de decisão e que, por natureza, 
não caiba especialmente ao director dos Serviços;

7) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-
verter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 
nomeações definitivas;

8) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau, em todos os contratos administrativos de provimento e 
individuais de trabalho;

9) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 
provimento desde que não implique alteração das condições 
remuneratórias;

10) Determinar a exoneração e autorizar a rescisão de contratos 
administrativos de provimento e individuais de trabalho;

11) Autorizar a mudança de escalão nas categorias das carreiras 
do pessoal dos quadros e do pessoal provido em regime de 
contrato administrativo de provimento;

12) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 
outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime 
do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de 
família) ou nos contratos e a atribuição do prémio de tempo de 
contribuição previsto no Regime de Previdência dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, 
aos respectivos trabalhadores, nos termos legais;

13) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício perdido 
por motivo de doença;

14) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias ou por turnos, até ao limite legalmente previsto;

15) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo diárias por três dias;

16) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, 
quando realizados na Região Administrativa Especial de Macau 
ou quando realizados no exterior, nas condições referidas na 
alínea anterior;

17) Autorizar os pedidos de regresso ao serviço dos funcio-
nários em situação de licença de longa duração e em situações 
de actividade fora do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça;

18) Autorizar os seguros do pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

19) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição 
de bens e serviços por força das dotações inscritas no capítulo 
da tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa 
Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de Assuntos 
de Justiça, até ao montante de $ 300 000,00 (trezentas mil 
patacas), sendo este valor reduzido a metade quando tenha 
sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato escrito;

20) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea 
anterior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários 
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定開支，例如設施及動產的租賃開支、水電費、清潔服務費、公

共地方的開支或其他同類開支；

（二十一）批准將被視為對法務局運作已無用處的財產報

廢。

二、本授權及轉授權不妨礙行使收回權和監管權。

三、對於因行使本批示所列的授權及轉授權而作出的行為，

得提起必要訴願。

四、追認副局長梁葆瑩自二零一六年十二月二日起在本授權

及轉授權範圍內作出的行為。

五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

（經行政法務司司長在二零一六年十二月十四日的批示確認）

第167/2016號批示

根據第15/2009號法律第十條，第26/2009號行政法規第

二十二條第一款及第二十三條，第26/2015號行政法規第五條第

一款（二）項，以及第8/2015號行政法務司司長批示第三款的規

定，本人決定：

一、將下列本身及獲轉授的職權授予並轉授予法務局代副

局長鍾頴儀：

（一）領導及協調法律草擬廳及國際及區際法律事務廳；

（二）批准享受年假；

（三）就因個人理由或工作需要而提交的累積年假申請作出

決定；

（四）審批合理或不合理解釋之缺勤；

（五）簽署並發出不需由局長決定且性質上非特別由其處理

的文書。

二、本授權及轉授權不妨礙行使收回權和監管權。

三、對於因行使本批示所列的授權及轉授權而作出的行為，

得提起必要訴願。

四、追認代副局長鍾頴儀自二零一六年十二月二日起在本授

權及轉授權範圍內作出的行為。

ao funcionamento do serviço, como sejam os de arrendamento 
de instalações e aluguer de bens móveis, pagamento de electri-
cidade e água, serviços de limpeza, despesas de condomínio ou 
outras da mesma natureza;

21) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos à 
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, que forem julgados 
incapazes para o serviço.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e subdele-
gações de competências constantes do presente despacho, cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdirectora, 
Leong Pou Ieng, no âmbito das presentes delegações e subdele-
gações de competências, desde o dia 2 de Dezembro de 2016.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 14 de Dezembro de 2016).

Despacho n.º 167/2016

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do 
artigo 22.º e do artigo 23.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, da alínea 2) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2015 e do n.º 3 do Despacho da Secretária 
para a Administração e Justiça n.º 8/2015, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na subdirectora, substituta, 
da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Carmen Maria 
Chung, as minhas competências próprias e delegadas seguintes:

1) Dirigir e coordenar o Departamento de Produção Legislativa 
e o Departamento dos Assuntos do Direito Internacional e 
Direito Inter-Regional;

2) Autorizar o gozo de férias;

3) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por motivos 
pessoais ou por conveniência de serviço;

4) Justificar ou injustificar faltas;

5) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-
dência e expediente que não careça de decisão e que, por natureza, 
não caiba especialmente ao director dos Serviços.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e sub-
delegações de competências constantes do presente despacho, 
cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdirectora, 
substituta, Carmen Maria Chung, no âmbito das presentes 
delegações e subdelegações de competências, desde o dia 2 de 
Dezembro de 2016.
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五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

（經行政法務司司長在二零一六年十二月十四日的批示確認）

二零一六年十二月七日於法務局

局長 劉德學

（是項刊登費用為 $5,954.00）

印 務 局

名 單

印務局為填補編制內高級技術員職程第一職階一等高級技

術員一缺（資訊範疇），以審查文件方式進行限制性晉級開考，

其開考公告已刊登於二零一六年十月十九日第四十二期《澳門特

別行政區公報》第二組內。准考人成績名單如下：

合格應考人： 分

蔡德勝 ............................................................................. 79.06

按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第三十六條的規定，應考人可自本成績名單公佈之翌日起

計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（行政法務司司長於二零一六年十二月十四日批示認可）

二零一六年十二月十九日於印務局

典試委員會：

主席：處長 羅小敏

委員：處長 Eusébio Francisco Rodrigues Mendes

 首席高級技術員 陳志生

印務局為填補編制內技術輔導員職程第一職階首席特級技

術輔導員一缺，以審查文件方式進行限制性晉級開考，其開考公

告已刊登於二零一六年十月十九日第四十二期《澳門特別行政區

公報》第二組內。准考人成績名單如下：

合格應考人： 分

譚福文 ............................................................................... 90.5

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

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

Administração e Justiça, de 14 de Dezembro de 2016).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 7 de 
Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 5 954,00)

IMPRENSA OFICIAL

Listas

Classificativa do candidato ao concurso de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, área de informática, 
da carreira de técnico superior do quadro da Imprensa Oficial, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de 
Outubro de 2016:

Candidato aprovado: valores

Choi Tak Seng ......................................................................79,06 

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candidato 
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, a contar do dia seguinte à data da publicação da lista no 
Boletim Oficial.

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

Administração e Justiça, de 14 de Dezembro de 2016).

Imprensa Oficial, aos 19 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Lo Sio Man, chefe de divisão.

Vogais: Eusébio Francisco Rodrigues Mendes, chefe de 
divisão; e

Chan Chi Sang, técnico superior principal.

Classificativa do candidato ao concurso de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico do quadro da Imprensa Oficial, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016:

Candidato aprovado: valores

Tam Fok Man ....................................................................... 90,5
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按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第三十六條的規定，應考人可自本成績名單公佈之翌日起

計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（行政法務司司長於二零一六年十二月十四日批示認可）

二零一六年十二月十九日於印務局

典試委員會：

主席：處長 關淑玲

委員：處長 Eusébio Francisco Rodrigues Mendes

 特級技術員 左美琪

公 告

印務局為填補以下空缺，經二零一六年十二月七日第四十九

期《澳門特別行政區公報》第二組，刊登以審查文件方式進行限

制性晉級開考公告，現根據第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，准考人

臨時名單已張貼於澳門官印局街，印務局行政暨財政處告示板

及上載於本局及行政公職局網頁： 

編制內人員空缺：

第一職階一等高級技術員一缺（資訊範疇）；

第一職階首席特級技術輔導員一缺；

第一職階首席特級行政技術助理員兩缺。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單

被視為確定名單。

二零一六年十二月二十八日於印務局

代局長 陳日鴻

印務局為填補編制內技術輔導員職程第一職階一等技術輔

導員一缺，經二零一六年十二月十四日第五十期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以審查文件方式進行限制性晉級開考公告，

現根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», o candidato 
pode interpor recurso da presente lista, no prazo de dez dias 
úteis, a contar do dia seguinte à data da publicação da lista no 
Boletim Oficial.

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

Administração e Justiça, de 14 de Dezembro de 2016).

Imprensa Oficial, aos 19 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Kuan Sok Leng, chefe de divisão.

Vogais: Eusébio Francisco Rodrigues Mendes, chefe de 
divisão; e

Cho Mei Kei, técnica especialista.

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selec-
ção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», se encontram afixadas no quadro de anúncio da 
Divisão Administrativa e Financeira da Imprensa Oficial, sita na 
Rua da Imprensa Nacional, s/n, e disponibilizadas nas páginas 
electrónicas da Imprensa Oficial e da Direcção dos Serviços da 
Administração e Função Pública, as listas provisórias dos can-
didatos aos concursos de acesso, documentais, condicionados, 
para o preenchimento dos seguintes lugares da Imprensa Oficial, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 7 
de Dezembro de 2016:

Lugares do quadro:

Um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, área 
de informática;

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

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

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

Imprensa Oficial, aos 28 de Dezembro de 2016.

O Administrador, substituto, Chan Iat Hong.

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncio da 
Divisão Administrativa e Financeira da Imprensa Oficial, sita 
na Rua da Imprensa Nacional, s/n, e disponibilizada nas páginas 
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訓》第二十六條第二款的規定公佈，准考人臨時名單已張貼於澳

門官印局街，印務局行政暨財政處告示板及上載於本局及行政

公職局網頁，以供查閱。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單

被視為確定名單。

二零一六年十二月二十九日於印務局

代局長 陳日鴻

民 政 總 署

公 告

為填補民政總署以行政任用合同任用的高級技術員職程第

一職階首席顧問高級技術員一缺，經二零一六年十一月十六日

第四十六期第二組《澳門特別行政區公報》刊登招考公告，以審

查文件方式進行限制性晉級開考；現根據第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規

定，投考人臨時名單張貼於本署位於澳門東方斜巷十四號東方

中心M字樓行政輔助部的佈告欄及行政公職局網頁內公佈，以

供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款之規定，該名單視作

確定名單。

二零一六年十二月二十二日於民政總署

管理委員會主席 戴祖義

（是項刊登費用為 $1,194.00）

三十日告示

茲公佈，李鉅強申請其父親李瑞標之死亡津貼、喪葬津貼及

其他金錢補償。他曾為道路渠務部渠務處第四級別第一等級清

潔工人，如有人士認為具權利領取該項補償，應由本告示在《澳

electrónicas da Imprensa Oficial e da Direcção dos Serviços da 
Administração e Função Pública, a lista provisória do candi-
dato ao concurso de acesso, documental, condicionado, para o 
preenchimento de um lugar de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal da 
Imprensa Oficial, cujo anúncio de abertura foi publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, 
II Série, de 14 de Dezembro de 2016.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, nos 
termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado regulamento admi-
nistrativo.

Imprensa Oficial, aos 29 de Dezembro de 2016.

O Administrador, substituto, Chan Iat Hong.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, nos Serviços de 
Apoio Administrativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais, sitos na Calçada do Tronco Velho n.º 14, Edifício 
Centro Oriental, «M», Macau, e internet dos Serviços de 
Administração e Função Pública, a lista provisória do candidato 
admitido ao concurso de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento de um lugar de técnico superior assessor 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, provi-
do em regime de contrato administrativo de provimento do 
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 46, II Série, de 16 de Novembro de 
2016.

A lista afixada é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 4 do 
artigo 26.º do mesmo regulamento administrativo.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 22 de 
Dezembro de 2016.

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

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Lei Koi Keong requerido os subsí-
dios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 
por falecimento do seu pai, Lei Soi Pio, cantoneiro de limpeza, 
nível 4, grau 1, da Divisão de Saneamento Básico dos Serviços 
de Saneamento, Vias e Manutenção Urbana, devem todos os 
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門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內，向民政總署申請應

有之權益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求

將被接納。

二零一六年十二月二十二日於民政總署

管理委員會委員 馬錦強

（是項刊登費用為 $950.00）

退 休 基 金 會

公 告

為填補退休基金會人員編制高級技術員職程的第一職階一

等高級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以審查文件及有限制方式進行晉級開考。有關開考

通告張貼在南灣湖景大馬路796-818號財神商業中心14樓退休

基金會行政及財政處內，並於本會及行政公職局網頁內公佈。報

考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日

起計十天內作出。

二零一六年十二月二十九日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $950.00）

三十日告示

茲公佈，治安警察局已故退休警員羅大衛之遺孀李梅及女

兒羅嘉敏現向本退休基金會申請遺屬撫卹金；如有人士認為具

權利領取該項撫卹金，應自本告示刊登於《澳門特別行政區公

報》之日起計三十日內，向本會申請應有之權益。如於上述期限

內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接納。

二零一六年十二月二十九日於退休基金會

行政管理委員會主席 楊儉儀

（是項刊登費用為 $715.00）

que se julgam com direito à percepção das mesmas compensa-
ções, dirigir-se a este Instituto, no prazo de trinta dias, a contar 
da data da publicação do presente édito no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau, a fim de deduzirem 
os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, será resol-
vida a pretensão do requerente, findo que seja esse prazo.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 22 de 
Dezembro de 2016.

O Administrador do Conselho de Administração, Ma Kam 
Keong.

(Custo desta publicação $ 950,00)

FUNDO DE PENSÕES

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira do Fundo de Pensões, sita na Avenida 
Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796-818, Fortuna Business 
Centre, 14.º andar, e publicado nas páginas electrónicas deste 
Fundo e dos SAFP, o aviso referente à abertura do concurso  
de acesso, documental, condicionado ao pessoal do Fundo de 
Pensões, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção, e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), para o preenchimento de um lugar de técnico supe-
rior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do 
quadro do pessoal do Fundo de Pensões, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Fundo de Pensões, aos 29 de Dezembro de 2016.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Li Mei e Ermínia Li Lourenço, 
viúva e filha de Octávio José Lourenço, falecido, que foi guar-
da, aposentado, do Corpo de Polícia de Segurança Pública, 
requerido a pensão de sobrevivência deixada pelo mesmo, de-
vem todos os que se julgam com direito à percepção da mesma 
pensão, requerer a este Fundo de Pensões, no prazo de trinta 
dias, a contar da data da publicação do presente édito no Bo-
letim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, 
pois que, não havendo impugnação será resolvida a pretensão 
das requerentes, findo que seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 29 de Dezembro de 2016.

A Presidente do Conselho de Administração, Ieong Kim I.

(Custo desta publicação $ 715,00)
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經 濟 局

通 告

茲根據經第19/2016號行政法規修改的第28/2003號行政法

規第四條第一款規定，公佈對外貿易活動准照及申報單之印件格

式，以及有關之填寫說明。有關印件格式及填寫說明載於作為本

通告組成部分的附件。

二零一六年十二月二十三日於經濟局

代局長 陳子慧

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Aviso

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 28/2003, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 19/2016, tornam-se públicos os modelos de impressos de 
licenças e declarações para as operações de comércio externo, 
bem como as respectivas instruções de preenchimento, anexos 
ao presente aviso e que dele fazem parte integrante.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 23 de Dezembro de 
2016.

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.
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進口准照（易變壞產品）之填寫說明

進口准照包括下列五份：

A——發出准照實體

B——發出准照實體

C——海關

D——統計暨普查局

E——經營人

及包括五種格式：

——格式A——活動物、家禽及蛋類

——格式B1——活魚

——格式B2——新鮮或冰鮮魚，不包括魚柳及魚肉

——格式B3——甲殼類動物

——格式B4——軟體及其他水生無脊椎動物

第一欄——經營人（名稱、地址及電話號碼）

填寫經營人的名稱、地址及電話，須與在經濟局所登錄的相

符。

第二欄——編號

應該適當填寫經濟局所給予的受管制外貿活動登記編號。

第三欄——對外貿易活動說明

由印務局預先印製。

第四欄——准照編號

由發出准照實體填寫。

第五欄——貨櫃/車輛編號

由海關填寫。

第六欄——進口地點

應該清楚指明在本澳之進口地點。

第七欄——運輸方式

在所選擇運輸方式之方格內填寫「X」。

第八欄——承運商名稱及營業稅編號

填寫承運商的正式名稱及其營業稅編號。

第九欄——來源國或地區

貨物從這國家或地區開始發出，不論在運輸途中有無中斷，

如有中間國家或地區，只要不在中間國家或地區內進行商業交

易，則被視為來源國或地區。

Instruções para o Preenchimento da Licença
 de Importação (Produtos Perecíveis)

A licença de importação consta de 5 exemplares:

A — Entidade Licenciadora

B — Entidade Licenciadora

C — SA (Serviços de Alfândega)

D — Estatística (Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

E — Operador

E em 5 Modelos:

— Modelo A — Animais e aves, vivos, e ovos

— Modelo B1 — Peixes, vivos

— Modelo B2 — Peixes, frescos ou refrigerados, excepto 
filetes de peixes e outra carne de peixes

— Modelo B3 — Crustáceos

— Modelo B4 – Moluscos e outros invertebrados aquáticos

Campo 1 — Operador (nome, morada e número de telefone)

Inscrever a designação, morada e número de telefone do 
operador, conforme os inscritos na Direcção dos Serviços de 
Economia (DSE).

Campo 2 — Número

Deve ser devidamente inscrito o Número de Operações 
de Comércio Externo sob Controlo (OCESC) atribuído pela 
DSE.

Campo 3 — Definição das operações de comércio externo

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

Campo 4 — N.º da licença

Reservado à Entidade Licenciadora.

Campo 5 — N.º de contentor/veículo

Reservado aos SA.

Campo 6 — Local de entrada

Deve ser claramente indicado o local de entrada na RAEM.

Campo 7 — Meio de transporte utilizado

Assinalar por meio de cruz o meio de transporte a utilizar.

Campo 8 — Nome e n.º de cadastro da empresa transportadora

Inscrever a designação e o n.º de cadastro da empresa trans-
portadora.

Campo 9 — País ou local de procedência

Entende-se por país ou local de procedência o país ou local 
do qual as mercadorias foram inicialmente expedidas com des-
tino a Macau, tendo ou não havido interrupção no transporte, 
desde que não tenham sido objecto de transacção comercial 
nos países ou locais intermédios, se os houver.
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第十欄——貨物名稱

由印務局預先印製。

第十一欄——貨物分類表編碼

由印務局預先印製。

第十二欄——原產地國家編碼

由統計暨普查局填寫。

第十三欄——原產地國家或地區

農業產品種植之國家或地區、礦產開採之國家或地區、工

業產品全部或部份生產之國家或地區，被視為原產地國家或地

區。

若有關的製造工序於兩個或兩個以上的國家或地區進行，

應以進行最後轉變成型工序的國家或地區為產地來源國。並應

遵守產品入口國所規定的相關貨物產地來源條例。進行再包裝、

分類及混合等工序不能構成最後轉變成型工序。

必須填寫准照所說明貨物之原產地國家或地區名稱。

第十四欄——補充數量單位

根據有關准照，並以頭或隻（數目）單位填寫準確之總數量

（只適用於型號A）。

第十五欄——淨重（公斤）

貨物之重量加上其內部之皮重，或加上直至其最後消費產

品之包裝重量，則被視為淨重。

這項資料必須以準確之公斤單位來表達。

第十六欄——到岸價格（澳門幣）

應該填寫到岸價格之價值。

第十七欄——貨幣編碼（C.M.）

由統計暨普查局填寫。

第十八欄——總毛重（公斤）

應該以準確之公斤單位來指明准照所說明貨物之總毛重。

第十九欄——總數（淨重）

應該填寫總淨重。

第二十欄——總數（到岸價格、澳門幣）

應該填寫總到岸價格之價值。

第二十一欄——經營人聲明

經營人應該簽名、蓋公司章及指明日期。

Campo 10 — Designação das mercadorias

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

Campo 11 — Código da mercadoria

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

Campo 12 — Código do país de origem

Reservado à Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

Campo 13 — País ou local de origem

Entende-se por país ou local de origem o país ou local onde 
os produtos agrícolas foram cultivados, o minério extraído e os 
artigos manufacturados foram fabricados no todo ou em parte.

Se os respectivos processos produtivos foram realizados 
em dois ou mais países ou locais, devemos considerar o país 
ou local que foi responsável pela última fase de operação de 
transformação na forma definitiva como o país de origem. 
Mais, as legislações pertinentes da certificação de origem de 
mercadorias dos países importadores têm de ser obedecidas. 
Os procedimentos de reembalagem, assortimento e mistura 
não constituem a última fase de operação de transformação na 
forma definitiva.

Inscrever obrigatoriamente o nome do(s) país(es) ou local(is) 
de origem das mercadorias descritas na licença.

Campo 14 — Quantidade complementar

Inscrever a quantidade total em número exacto, de acordo 
com a respectiva licença (aplicável apenas ao modelo A).

Campo 15 — Peso líquido em Kg

Por peso líquido entende-se o peso das mercadorias, adicio-
nado do peso das taras interiores, ou seja, das embalagens que 
acompanham o produto até ao seu consumo final.

Esta informação tem de ser expressa em quilogramas exactos.

Campo 16 — Valor CIF em patacas

Deve ser inscrito o valor CIF.

Campo 17 — Código da moeda (C.M.)

Reservado à Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

Campo 18 — Peso bruto total em Kg

Deve ser inscrito o peso bruto total em quilogramas exactos 
das mercadorias descritas na licença.

Campo 19 — Total (Peso líquido)

Deve ser inscrito o peso líquido total.

Campo 20 — Total (Valor CIF em patacas)

Deve ser inscrito o valor CIF total.

Campo 21 — Declaração do operador

O operador deve apor a assinatura, o carimbo da empresa e 
indicar a data.
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第二十二欄——發出准照實體

由發出准照實體填寫。

第二十三欄——海關

由海關填寫。

進口申報單（易變壞產品及花卉）之填寫說明

進口申報單包括下列四份：

A——海關

B——統計暨普查局

C——植物檢疫實體

D——經營人

及包括七種格式：

——格式C1——食用蔬菜，新鮮或冰鮮

——格式C2——食用蔬菜及豆類蔬菜，新鮮或冰鮮

——格式C3——食用根、莖及薯類蔬菜，新鮮或冰鮮

——格式D1——水果，新鮮或冰鮮

——格式D2——水果，新鮮或冰鮮

——格式D3——硬殼果，新鮮、冰鮮或乾

——格式E——裝飾用的新鮮切花及花蕾

第一欄——經營人（名稱、地址及電話）

填寫經營人的名稱、地址及電話，須與第二欄所填寫的財政

局稅務編號所載的有關記錄相符。

第二欄——稅務編號

應該適當填寫財政局所給予的稅務編號。

第三欄——對外貿易活動說明

由印務局預先印製。

第四欄——申報單編號

由印務局預先印製。

第五欄——貨櫃/車輛編號

由海關填寫。

第六欄——進口地點

應該清楚指明在本澳之進口地點。

第七欄——運輸方式

在所選擇運輸方式之方格內填寫「X」。

Campo 22 — Entidade licenciadora

Reservado à Entidade Licenciadora.

Campo 23 — SA

Reservado aos SA.

Instruções para o Preenchimento da Declaração 
de Importação (Produtos Perecíveis, Flores)

A declaração de importação consta de 4 exemplares:

A — SA (Serviços de Alfândega)

B — Estatística (Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

C — Entidade Fitosanitária

D — Operador

E em 7 Modelos:

— Modelo C1 — Produtos hortícolas frescos ou refrigerados

— Modelo C2 — Produtos hortícolas e legumes de vagem, 
frescos ou regrigerados

— Modelo C3 — Produtos hortícolas, raízes e tubérculos, 
frescos ou refrigerados

— Modelo D1 — Frutas, frescas ou refrigeradas

— Modelo D2 — Frutas, frescas ou refrigeradas

— Modelo D3 — Frutas de casca ríja, frescas, refrigeradas ou 
secas

— Modelo E – Flores e seus botões cortados para ornamen-
tação, frescos

Campo 1 — Operador (nome, morada e número de telefone)

Inscrever a designação, morada e número de telefone do 
operador, conforme os inscritos no n.º fiscal da DSF preenchido 
no Campo 2.

Campo 2 — N.º fiscal

Inscrever o número fiscal atribuído pela Direcção dos Servi-
ços de Finanças (DSF).

Campo 3 — Definição das operações de comércio externo

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

Campo 4 — N.º da declaração

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

Campo 5 — N.º de contentor/veículo

Reservado aos SA.

Campo 6 — Local de entrada

Deve ser claramente indicado o local de entrada na RAEM.

Campo 7 — Meio de transporte utilizado

Assinalar por meio de cruz o meio de transporte a utilizar.
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第八欄——承運商名稱及營業稅編號

填寫承運商的正式名稱及其營業稅編號。

第九欄——來源國或地區

貨物從這國家或地區開始發出，不論在運輸途中有無中斷，

如有中間國家或地區，只要不在中間國家或地區內進行商業交

易，則被視為來源國或地區。

第十欄——貨物名稱

由印務局預先印製。

第十一欄——貨物分類表編碼

由印務局預先印製。

第十二欄——原產地國家編碼

由統計暨普查局填寫。

第十三欄——原產地國家或地區

農業產品種植之國家或地區、礦產開採之國家或地區、工

業產品全部或部份生產之國家或地區，被視為原產地國家或地

區。

若有關的製造工序於兩個或兩個以上的國家或地區進行，

應以進行最後轉變成型工序的國家或地區為產地來源國。並應

遵守產品入口國所規定的相關貨物產地來源條例。進行再包裝、

分類及混合等工序不能構成最後轉變成型工序。

必須填寫報單所說明貨物之原產地國家或地區名稱。

第十四欄——補充數量單位

無須填寫。

第十五欄——淨重（公斤）

貨物之重量加上其內部之皮重，或加上直至其最後消費產

品之包裝重量，則被視為淨重。

這項資料必須以準確之公斤單位來表達。

第十六欄——到岸價格（澳門幣）

應該填寫到岸價格之價值。

第十七欄——貨幣編碼（C.M.）

由統計暨普查局填寫。

第十八欄——遞交人身份證明文件編號

應該清楚填寫負責遞交本申報單之人士的身份證明文件類

別及編號。

第十九欄——總毛重（公斤）

應該以準確之公斤單位來指明申報單所說明貨物之總毛

重。

Campo 8 — Nome e n.º de cadastro da empresa transporta-
dora

Inscrever a designação e o n.º de cadastro da empresa trans-
portadora.

Campo 9 — País ou local de procedência

Entende-se por país ou local de procedência o país ou local 
do qual as mercadorias foram inicialmente expedidas com des-
tino a Macau, tendo ou não havido interrupção no transporte, 
desde que não tenham sido objecto de transacção comercial 
nos países ou locais intermédios, se os houver.

Campo 10 — Designação das mercadorias

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

Campo 11 — Código da mercadoria

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

Campo 12 — Código do país de origem

Reservado à Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

Campo 13 — País ou local de origem

Entende-se por país ou local de origem o país ou local onde 
os produtos agrícolas foram cultivados, o minério extraído e os 
artigos manufacturados foram fabricados no todo ou em parte.

Se os respectivos processos produtivos foram realizados 
em dois ou mais países ou locais, devemos considerar o país 
ou local que foi responsável pela última fase de operação de 
transformação na forma definitiva como o país de origem. 
Mais, as legislações pertinentes da certificação de origem de 
mercadorias dos países importadores têm de ser obedecidas. 
Os procedimentos de reembalagem, assortimento e mistura 
não constituem a última fase de operação de transformação na 
forma definitiva.

Inscrever obrigatoriamente o nome do(s) país(es) ou local(is) 
de origem das mercadorias descritas na declaração.

Campo 14 — Quantidade complementar

Não preciso de preencher.

Campo 15 — Peso líquido em Kg

Por peso líquido entende-se o peso das mercadorias, adicionado 
do peso das taras interiores, ou seja, das embalagens que acom-
panham o produto até ao seu consumo final.

Esta informação tem de ser expressa em quilogramas exactos.

Campo 16 — Valor CIF em patacas

Deve ser inscrito o valor CIF.

Campo 17 — Código da moeda (C.M.)

Reservado à Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

Campo 18 — N.º do documento de identificação do portador

Devem ser indicados claramente o tipo e o número do docu-
mento de identificação da pessoa que apresente a declaração.

Campo 19 — Peso bruto total em Kg

Deve ser inscrito o peso bruto total em quilogramas exactos 
das mercadorias descritas na declaração.
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第二十欄——總數（淨重）

應該填寫總淨重。

第二十一欄——總數（到岸價格——澳門幣）

應該填寫總到岸價格之價值。

第二十二欄——經營人聲明

經營人應該簽名、蓋公司章及指明日期。

第二十三欄——海關

由海關填寫。

（是項刊登費用為 $123,050.00）

財 政 局

名 單

財政局為填補以行政任用合同任用的技術輔導員職程第一

職階首席技術輔導員兩缺，經二零一六年十月十九日第四十二期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進

行普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

1.º 葉慧儀 ........................................................................ 82.22

2.º 李敬施 ........................................................................ 80.83

按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第三十六條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年十二月十九日經濟財政司司長的批示確認）

二零一六年十二月六日於財政局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 林奕翹

委員：顧問高級技術員 羅小荷

 顧問高級技術員 蘇英杰

財政局為填補以行政任用合同任用的技術輔導員職程第一

職階首席技術輔導員一缺，經二零一六年十一月九日第四十五期

Campo 20 — Total (Peso líquido)

Deve ser inscrito o peso líquido total.

Campo 21 — Total (Valor CIF em patacas)

Deve ser inscrito o valor CIF total.

Campo 22 — Declaração do operador

O operador deve apor a assinatura, o carimbo da empresa e 
indicar a data.

Campo 23 — SA

Reservado aos SA.

(Custo desta publicação $ 123 050,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Listas

Classificativa dos candidatos ao concurso comum, de aces-
so, documental, condicionado, para o preenchimento de dois 
lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico, providos em regime de contrato adminis-
trativo de provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Finanças, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 
19 de Outubro de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ip Wai I ...........................................................................82,22

2.º Lei Coleta .......................................................................80,83

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 36.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
os candidatos podem interpor recurso da presente lista para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 19 de Dezembro de 2016).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 6 de Dezembro de 
2016.

O Júri:

Presidente: Lam Yik Kiu, técnica superior principal.

Vogais: Lo Sio Ho, técnica superior assessora; e 

Sérgio Zeferino de Souza, técnico superior assessor.

Classificativa do candidato ao concurso comum, de acesso, 
documental, condicionado, para o preenchimento de um lugar 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjun-
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to-técnico, provido em regime de contrato administrativo de 
provimento do pessoal da Direcção dos Serviços de Finanças, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 9 de No-
vembro de 2016:

Candidato aprovado: valores

Li Kuok Wa ..........................................................................79,72

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 36.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), o candidato pode interpor recurso da presente lista para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 19 de Dezembro de 2016).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 12 de Dezembro de 
2016.

O Júri:

Presidente: Lo Pui Man, técnica superior principal.

Vogais: Chan Weng Kuan, técnico superior assessor; e

Lam Yik Kiu, técnica superior principal.

(Custo desta publicação $ 2 555,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Listas

Faz-se pública a lista classificativa final dos candidatos 
admitidos ao concurso comum, de ingresso externo, de presta-
ção de provas, por provimento em contrato administrativo de 
provimento, de um lugar de motorista de pesados, 1.º escalão, 
da carreira de motorista de pesados, da Direcção dos Serviços 
de Estatística e Censos, cujo aviso de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016:

Candidatos aprovados:

Ordem Nome em português Classificação
 final

1.º Wong Chan Man................................................76,5

2.º Lei Chan Hong ..................................................74,4

3.º Leong Chon Fong ..............................................73,7

4.º Ao Weng Kin .....................................................72,2

5.º Ho Wai Keong ...................................................71,5

6.º Wong Peng Kun .................................................70,6

Observação:

Nos termos do n.º 9 do artigo 23.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2011 «Recrutamento, selecção e formação para efei-
tos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos»:

— Excluídos por ter faltado à 1.ª fase da prova de conheci-
mentos (prova teórica de conhecimentos): 2 candidatos;

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及有限制方式進

行普通晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核成績如下：

合格應考人： 分

李國華 ..............................................................................79.72

按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第三十六條第一及第二款的規定，應考人可自本成績名單

公佈之日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年十二月十九日經濟財政司司長的批示確認）

二零一六年十二月十二日於財政局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 羅佩雯

委員：顧問高級技術員 陳詠坤

 首席高級技術員 林奕翹

（是項刊登費用為 $2,555.00）

統 計 暨 普 查 局

名 單

統計暨普查局為透過行政任用合同方式填補重型車輛司機

職程第一職階重型車輛司機一缺，經於二零一六年八月三日第

三十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式進

行對外入職普通開考的通告。現公布最後成績名單如下：

合格應考人：

名次 中文姓名 最後成績

1.º 黃震文 ......................................................................76.5

2.º 李振洪 ......................................................................74.4

3.º 梁俊峰 ......................................................................73.7

4.º 區永健 ......................................................................72.2

5.º 何煒強 ......................................................................71.5

6.º 黃炳權 ......................................................................70.6

 備註：

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十三條第九款的規定： 

——因缺席知識考試第一部分（理論知識考試）被除名的

准考人：2名；
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— Candidato excluído por ter reprovado na 2.ª fase da prova 
de conhecimentos (prova prática de condução): 1 candidato.

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

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

Economia e Finanças, de 19 de Dezembro de 2016).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 13 de 
Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: David Ng, chefe de divisão.

Vogais: Wu Pou Wa, chefe de secção; e

U Iok Lan, adjunta-técnica especialista principal.

(Custo desta publicação $ 2 075,00)

Faz-se pública a classificação final dos estagiários após o 
estágio com a duração de seis meses, do concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para a admissão de 
cinco estagiários de técnico de estatística, com vista ao preen-
chimento de lugares de técnico de estatística de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de regime especial na área de estatística, 
do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Estatística e 
Censos, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 4 de 
Novembro de 2015:

Estagiários aprovados: valores

1.º Lao Hong Cheng ...........................................................78,0

2.º Lio Wai Kit .....................................................................76,7

3.º Chao Ngai Man ..............................................................74,1

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

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

Economia e Finanças, de 19 de Dezembro de 2016).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 13 de De-
zembro de 2016.

O Orientador do estágio, Mak Hang Chan.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

——因知識考試第二部分（駕駛實踐考試）不合格而被淘汰

的投考人：1名。

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條之規定，投考人可自本名單在《澳門特別行政

區公報》公佈之日起計十個工作日內，就上述名單向許可開考的

實體提起上訴。

（經經濟財政司司長於二零一六年十二月十九日的批示確認）

二零一六年十二月十三日於統計暨普查局

典試委員會： 

主席：處長 吳家恒 

委員：科長 胡寶華 

 首席特級技術輔導員 余玉蘭 

（是項刊登費用為 $2,075.00）

統計暨普查局為填補人員編制內統計範疇特別制度職程的

第一職階二等統計技術員，以考核方式進行普通對外入職開考招

聘五名統計技術員實習員，其開考通告已刊登於二零一五年十一

月四日第四十四期《澳門特別行政區公報》第二組內。經過為期

六個月的實習期，現公布實習員的最後成績如下：

合格實習員： 分

1.º 劉匡正 ........................................................................ 78.0

2.º 廖偉傑 ........................................................................ 76.7

3.º 周毅文 ........................................................................ 74.1

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條的規定，實習人員可自本名單在《澳門特別行

政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就上述名單向許可開考

的實體提起上訴。

（經經濟財政司司長於二零一六年十二月十九日的批示認可）

二零一六年十二月十三日於統計暨普查局

實習指導員 麥恆珍

（是項刊登費用為 $1,263.00）
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Listas

Torna-se pública, nos termos definidos no n.º 7 do artigo 35.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), de 13 de Junho, a lista classificativa do 
candidato ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
assessor principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
do pessoal provido em regime de contrato administrativo da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 26 de Outubro 
de 2016:

Candidato aprovado: valores

Leong Son Io Antonio ............................................................ 85

Nos termos do artigo 36.º do supracitado regulamento ad-
ministrativo, o candidato pode interpor recurso da presente 
lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 
prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 19 de Dezembro de 2016).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 5 de 
Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Chio Wai Seng, técnico superior assessor princi-
pal.

Vogais: Lei Pou Cheng, técnico superior assessor principal; e

U Kuai Sang, técnico superior assessor principal.

Torna-se pública que, nos termos do n.º 7 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), de 13 de Junho, a lista classificativa dos 
candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, condi-
cionado, para o preenchimento de dois lugares de técnico prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de técnico, do pessoal provido em 
regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de aber-
tura foi publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 45, II Série, de 9 de Novembro de 
2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Adelino Augusto de Souza ..........................................83,39

2.º Chan Ngai Fong .............................................................83,17

Nos termos do artigo 36.º do supracitado regulamento admi-
nistrativo, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 
prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

勞 工 事 務 局

名 單

勞工事務局為填補行政任用合同人員高級技術員職程第一

職階首席顧問高級技術員一缺，經二零一六年十月二十六日第

四十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以有限制及審查文

件方式進行普通晉級開考公告，現根據六月十三日第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第七

款規定，公佈最後成績名單：

合格應考人： 分

梁舜堯 ................................................................................. 85

按照上述行政法規第三十六條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年十二月十九日經濟財政司司長批示認可）

二零一六年十二月五日於勞工事務局

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員 趙煒成

委員：首席顧問高級技術員 李寶清

 首席顧問高級技術員 余桂生

勞工事務局通過以審查文件方式，為以行政任用合同任用

的人員，進行填補技術員職程，第一職階首席技術員兩缺的限

制性晉級普通開考公告，已於二零一六年十一月九日在《澳門特

別行政區公報》第四十五期第二組內公佈，現根據六月十三日

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十五條第七款規定，公佈最後成績名單：

合格應考人： 分

1.º 蘇文龍 ........................................................................ 83.39

2.º 陳毅豐 ........................................................................ 83.17

按照上述行政法規第三十六條的規定，投考人可在本名單公

佈之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。
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（經二零一六年十二月十九日經濟財政司司長批示認可）

二零一六年十二月五日於勞工事務局

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員 馬文玲

委員：顧問高級技術員 楊懿

 顧問高級技術員 歐陽文標

勞工事務局通過以審查文件方式，為行政任用合同任用的人

員進行技術員職程第一職階首席技術員三缺的限制性晉級普通

開考公告已於二零一六年十月十九日在《澳門特別行政區公報》

第四十二期第二組內公佈，現根據第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第七款規定，公佈最

後成績名單：

合格應考人： 分

1.º 謝靄雯 ........................................................................ 82.28

2.º 林美珍 ........................................................................ 81.56

3.º 王慧芳 ........................................................................ 81.39

按照上述行政法規第三十六條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年十二月十九日經濟財政司司長批示認可）

二零一六年十二月十三日於勞工事務局

典試委員會：

主席：首席高級技術員 霍倩盈

委員：顧問高級技術員 張榮異

 一等高級技術員 吳益平

（是項刊登費用為 $3,872.00）

勞工事務局通過以審查文件方式，為以行政任用合同制度

任用的人員進行填補高級技術員職程第一職階首席高級技術

員六缺的限制性晉級普通開考公告已於二零一六年十一月九日

在《澳門特別行政區公報》第四十五期第二組內公佈，現根據

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

Economia e Finanças, de 19 de Dezembro de 2016).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 5 de 
Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Ma Man Leng, técnica superior assessora princi-
pal.

Vogais: Ieong I, técnica superior assessora; e

Ao Ieong Man Pio, técnico superior assessor.

Torna-se pública, nos termos do n.º 7 do artigo 35.º do «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», estipulado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 14/2016, a lista classificativa dos candida-
tos ao concurso comum, de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento de três lugares de técnico principal, 1.º 
escalão, da carreira de técnico, do pessoal provido em regime 
de contrato administrativo de provimento da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura 
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Che Oi Man ....................................................................82,28 

2.º Lam Mei Chan ...............................................................81,56

3.º Wong Wai Fong .............................................................81,39 

Nos termos do artigo 36.º do supracitado regulamento admi-
nistrativo, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 
prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 19 de Dezembro de 2016).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 13 de 
Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Fok Sin Ieng, técnica superior principal.

Vogais: Cheong Weng I, técnico superior assessor; e

Ng Iek Peng, técnico superior de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 3 872,00)

Faz-se pública, nos termos definidos no n.º 7 do artigo 35.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», a lista classificativa dos candidatos ao 
concurso comum, de acesso, documental, condicionado, para 
o preenchimento de seis lugares de técnico superior principal, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, do pessoal provido 
em regime de contrato administrativo de provimento da Direc-
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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》第

三十五條第七款規定，公佈最後成績名單。

合格應考人： 分

1.º 陳妙瑜 ........................................................................ 84.06

2.º 金綺珊 ........................................................................ 81.39

3.º 卓淑君 ........................................................................ 80.62

4.º 薛政佳 ........................................................................ 80.45

5.º 吳益平 ........................................................................ 80.28

6.º 何慶燊 ........................................................................ 80.00

按照上述行政法規第三十六條規定，投考人可在本名單公佈

之日起十個工作日期間向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年十二月十九日經濟財政司司長批示認可）

二零一六年十二月十二日於勞工事務局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 黃傑新

委員：首席高級技術員 葉錦堯

 顧問高級技術員 林艷琼

（是項刊登費用為 $1,566.00）

公 告

勞工事務局通過以審查文件方式，為本局編制內人員進行

填補高級技術員職程第一職階一等高級技術員兩缺的限制性晉

級普通開考公告已於二零一六年十一月三十日在《澳門特別行政

區公報》第四十八期第二組內公佈，現根據第14/2016號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規

定，將投考人臨時名單張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-279號

先進廣場大廈二樓本局行政財政處及上載本局內聯網及行政公

職局網頁以供查閱。

按照上述行政法規第二十六條第四款規定，該名單視為確定

名單。

二零一六年十二月二十八日於勞工事務局

局長 黃志雄

（是項刊登費用為 $1,018.00）

ção dos Serviços para os Assuntos Laborais, cujo anúncio de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 45, II Série, de 9 de Novembro de 
2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Chan Mio U ...................................................................84,06

2.º Kam I San .......................................................................81,39

3.º Cheok Sok Kuan ...........................................................80,62

4.º Sit Ching Kai ..................................................................80,45

5.º Ng Iek Peng ....................................................................80,28

6.º Ho Heng San ..................................................................80,00

Nos termos do artigo 36.º do supracitado regulamento admi-
nistrativo, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista para a entidade que autorizou a abertura do concurso, no 
prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 19 de Dezembro de 2016).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 12 de 
Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Wong Kit Sun, técnico superior assessor.

Vogais: Ip Kam Io, técnico superior principal; e 

Lam Im Keng, técnica superior assessora. 

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira desta Direcção de Serviços, sita na Ave-
nida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221-279, Edifício 
«Advance Plaza», 2.º andar, Macau, bem como publicada na 
intranet destes Serviços e página electrónica da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, a lista provisória 
dos candidatos ao concurso comum, de acesso, documental, 
condicionado, para o preenchimento de dois lugares de técnico 
superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-
rior do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, cujo anúncio de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 48, II Série, de 30 de Novembro de 2016.

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

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 28 de 
Dezembro de 2016.

O Director, Wong Chi Hong.      

(Custo desta publicação $ 1 018,00)
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博 彩 監 察 協 調 局

名 單

博彩監察協調局為填補行政任用合同任用的行政技術助理

員職程第一職階特級行政技術助理員一缺，經於二零一六年十月

十二日第四十一期《澳門特別行政區公報》第二組公佈以文件審

查、有限制的方式進行晉級開考的招考公告。現公佈應考人評核

成績如下：

合格應考人： 分

歐安娜 ............................................................................. 81.39

根據第14/2016號行政法規第三十六條的規定，應考人可自

本成績名單公佈之翌日起計十個工作日內提起訴願。

（經二零一六年十二月十九日經濟財政司司長的批示確認）

二零一六年十一月二十八日於博彩監察協調局

典試委員會：

主席：代科長 丁文香

正選委員：二等技術輔導員 彭嘉敏

  二等技術輔導員 歐淑婷

（是項刊登費用為 $1,194.00）

公 告

為填補博彩監察協調局以行政任用合同方式任用人員第一

職階首席特級督察一缺，經於二零一六年十二月七日第四十九期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登以文件審查、有限制方式進

行晉級開考的公告。現根據第14/2016號行政法規第二十六條第

二款的規定，准考人臨時名單張貼於南灣大馬路762-804號中華

廣場二十一樓本局行政財政處告示板，並公佈於本局及行政公職

局網頁，以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，上述名單被視

為確定名單。

二零一六年十二月二十八日於博彩監察協調局

代局長 梁文潤

（是項刊登費用為 $950.00）

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de um lugar de 
assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão, da 
carreira de assistente técnico administrativo, provido em regime 
de contrato administrativo de provimento da Direcção de 
Inspecção e Coordenação de Jogos, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 41, II Série, de 12 de Outubro de 2016:

Candidato aprovado: valores

Juliana Maria Amante .......................................................81,39

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, o candidato pode interpor recurso da presente lista 
classificativa, no prazo de dez dias úteis, contados da data se-
guinte da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 19 de Dezembro de 2016).

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 28 de 
Novembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Teng Man Heong, chefe de secção, substituta.

Vogais efectivos: Pang Ka Man, adjunto-técnico de 2.ª classe; e

Ao Sok Teng, adjunto-técnico de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixada no quadro de anún-
cio da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção de 
Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edf. China Plaza, 21.º andar, e publicada 
nas páginas electrónicas desta Direcção e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, a lista provisória do 
candidato ao concurso de acesso, documental, condicionado, 
para o preenchimento de um lugar de inspector especialista 
principal, 1.º escalão, provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento da Direcção de Inspecção e Coordena-
ção de Jogos, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau, n.º 49, II Série, 
de 7 de Dezembro de 2016, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.

A lista afixada é considerada definitiva, ao abrigo do n.º 4 do 
artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 28 de 
Dezembro de 2016.

O Director, substituto, Leong Man Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)
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消 費 者 委 員 會

公 告

消費者委員會根據第14/2009號法律及第14/2016號行政法

規之規定，現以審查文件及有限制的方式，為消費者委員會以行

政任用合同任用的人員進行下列普通晉級開考：

第三級別第一職階一等行政技術助理員一缺。

上述開考之通告已上載於消費者委員會網頁及行政公職局

網頁，以及張貼在澳門高士德大馬路26號何鴻燊夫人大廈5樓消

費者委員會行政財政組報告板上。投考申請應自本公告於《澳門

特別行政區公報》刊登之日緊接第一個工作日起計十日內遞交。

二零一六年十二月二十八日於消費者委員會

執行委員會代主席 陳漢生

（是項刊登費用為 $1,224.00）

金 融 情 報 辦 公 室

公 告

金融情報辦公室為填補以下空缺，經二零一六年十一月十六

日第四十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件及

有限制的方式進行普通晉級開考公告。現根據第14/2016號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的

規定公布，准考人臨時名單已張貼在澳門蘇亞利斯博士大馬路

307-323號中國銀行大廈22樓金融情報辦公室內，並於本辦公室

及行政公職局網頁內公佈：

高級技術員職程第一職階顧問高級技術員三缺。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單

視為確定名單。

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Anúncio

Faz-se público que se acha aberto o concurso comum, de 
acesso, documental e condicionado ao pessoal provido em re-
gime de contrato administrativo de provimento do Conselho 
de Consumidores, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 e 
no Regulamento Administrativo n.º 14/2016, para o seguinte 
lugar: 

Um lugar de assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 1.º 
escalão, nível 3.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se dispo-
nível nas páginas electrónicas do Conselho de Consumidores e 
nas da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pú-
blica, bem como afixado na área Administrativa e Financeira 
do Conselho de Consumidores que fica no 5.º andar do Edf. 
Clementina A. L. Ho, na Av. de Horta e Costa, n.º 26. O prazo 
para a apresentação de candidaturas é de dez dias, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anún-
cio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Conselho de Consumidores, aos 28 de Dezembro de 2016.

O Presidente da Comissão Executiva, substituto, Chan Hon 
Sang.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, no Gabinete de 
Informação Financeira (GIF), na Avenida Doutor Mário Soares, 
n.os 307-323, Edifício Banco da China, 22.º andar, Macau, bem 
como nos sítios da internet deste Gabinete de Informação 
Financeira e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória dos candidatos ao concurso 
comum, de acesso, documental, condicionado aos trabalhadores 
do GIF, para o preenchimento de um lugar do GIF, cujo anúncio 
do aviso de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, de 
16 de Novembro de 2016:

Três lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior.

A lista provisória acima referida é considerada definitiva, 
nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma legal.
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二零一六年十二月十九日於金融情報辦公室

辦公室主任 伍文湘

（是項刊登費用為 $1,194.00）

金融情報辦公室根據第14/2009號法律《公務人員職程制

度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》之規定，現以審查文件及有限制方式，為金融情報辦公室行

政任用合同人員進行下列限制性普通晉級開考：

高級技術員職程第一職階顧問高級技術員一缺。

上述開考通告已張貼於澳門蘇亞利斯博士大馬路307-323號

中國銀行大廈22樓金融情報辦公室內，並於本辦公室及行政公

職局網頁內公佈，而遞交報考申請表之限期為十日，自本公告公

佈在《澳門特別行政區公報》之日緊接的第一個工作日起計。

二零一六年十二月二十九日於金融情報辦公室

辦公室主任 伍文湘

（是項刊登費用為 $1,087.00）

懲 教 管 理 局

名 單

根據保安司司長於二零一五年十一月十六日及二零一六年一

月二十日作出之批示，批准懲教管理局以考核方式進行普通對外

入職開考，以行政任用合同制度填補醫生職程第一職階普通科醫

生兩缺，並經於二零一六年七月二十日第二十九期第二組《澳門特

別行政區公報》內刊登開考通告（開考編號：2016/I02/AP/MG）。

現公佈最後成績名單如下：

合格之投考人：

排名 姓名 分

1.º 張暢 ......................................................................... 8.08

2.º 卓美欣 ..................................................................... 7.48

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

A Coordenadora do Gabinete, Ng Man Seong.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

Torna-se público que se acha aberto o seguinte con curso co-
mum, de acesso, documental, condicionado, para o pessoal con-
trato administrativo de provimento do Gabinete de Informação 
Financeira, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selec-
ção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos):

Um lugar de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carrei-
ra de técnico superior.

O aviso do concurso acima referido encontra-se afixado no 
Gabinete de Informação Financeira, sito na Avenida Doutor 
Mário Soares, n.os 307-323, Edifício Banco da China, 22.º an-
dar, Macau, bem como nos sítios da internet deste Gabinete de 
Informação Financeira e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública. 

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

Gabinete de Informação Financeira, aos 29 de Dezembro de 
2016. 

A Coordenadora do Gabinete, Ng Man Seong.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, para o preenchimento, 
em regime de contrato administrativo de provimento, de dois 
lugares na categoria de médico geral, 1.º escalão, da carreira 
médica da Direcção dos Serviços Correccionais, aberto por 
despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 16 
de Novembro de 2015 e 20 de Janeiro de 2016, e conforme o 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 29, II Série, de 20 de Julho de 2016 
(Concurso n.º 2016/I02/AP/MG):

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome valores

1.º Cheung Cheong ...................................................... 8,08

2.º Cheok Mei Ian ........................................................ 7,48
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排名 姓名 分

3.º 盧健慶 ..................................................................... 7.18

4.º 李嘉華 ..................................................................... 6.51

根據第23/2011號行政法規第二十八條的規定，投考人可自

本名單公佈日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴，及

可根據第131/2012號行政長官批示核准的《醫生職程開考程序

規章》第十九條第四款的規定，自本最後成績名單公佈翌日起計

三十日內向中級法院提起司法上訴。

（經保安司司長於二零一六年十二月十六日的批示認可）

二零一六年十二月十三日於懲教管理局

典試委員會：

主席：懲教管理局普通科醫生 黃志偉（職務主管）

正選委員：懲教管理局普通科醫生 張曉鳴

  衛生局主治醫生 岑大進

（是項刊登費用為 $2,045.00）

衛 生 局

名 單

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的診療技術員職程

第一職階一等診療技術員（圖示記錄職務範疇——心肺描記）

一缺，經二零一六年六月二十九日第二十六期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以有限制及考核方式進行普通晉級開考公告。

現公佈投考人最後成績名單如下：

合格投考人： 分

李詩敏 ............................................................................. 72.25

根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十八條規定，投考人可自本成績名單於《澳門特別行

政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向許可開考

的實體提起上訴。

Ordem  Nome valores

3.º Lou Kin Heng ......................................................... 7,18

4.º Lei Ka Wa ................................................................ 6,51

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis, contados da data da sua publi-
cação para a entidade que autorizou a abertura do concurso, e 
nos termos do n.º 4 do artigo 19.º do Regulamento do Procedi-
mento Concursal da Carreira Médica aprovado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012, os candidatos podem 
interpor recurso contencioso da presente lista de classificação 
final para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados do dia seguinte à data da sua publicação.

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

Segurança, de 16 de Dezembro de 2016).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 13 de Dezembro 
de 2016.

O Júri:

Presidente: Wong Chi Wai, médico geral da Direcção dos 
Serviços Correccionais (chefia funcional). 

Vogais efectivos: Chang Hiu Ming, médico geral da Direcção 
dos Serviços Correccionais; e

Shum Tai Chun, médico assistente dos Serviços de Saúde.

(Custo desta publicação $ 2 045,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

De classificação final do candidato ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, de prestação de provas, para o preen-
chimento de um lugar de técnico de diagnóstico e terapêutica 
de 1.ª classe, 1.º escalão, área funcional de registografia — 
cardiopneumografia, da carreira de técnico de diagnóstico e 
terapêutica, provido em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 26, II Série, de 29 de Junho de 2016:

Candidato aprovado: valores

Lei Si Man ............................................................................72,25

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento Administrativo 
n.º 23/2011 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
pode interpor recurso da lista classificativa no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da publicação da presente lista 
classificativa no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, para a entidade que autorizou a abertura 
do concurso.
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（經二零一六年十二月六日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年十一月二十九日於衛生局

典試委員會：

主席：首席診療技術員 吳健豪

正選委員：一等診療技術員 張翠恩

  一等診療技術員 吳柏玲

（是項刊登費用為 $1,566.00）

為填補經由本局以行政任用合同任用的高級技術員職程

第一職階顧問高級技術員一缺，經二零一六年九月二十八日第

三十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進

行限制性晉級開考公告。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人： 分

1.º 黃煜森 ............................................................. 86.06

2.º 陳萱 ................................................................. 83.28

3.º 黃宏耿 ............................................................. 83.22

4.º 甘俊彬 ............................................................. 83.17 a）

5.º 李樹基 ............................................................. 83.17 a）

6.º 劉明傑 ............................................................. 83.17 a）

7.º 趙淑雯 ............................................................. 82.94

8.º 沈國斌 ............................................................. 82.72 a）

9.º 勞翠雅 ............................................................. 82.72 a）

10.º 陳潔茵 ............................................................. 82.11

11.º 方域恆 ............................................................. 81.83

a）得分相同，根據第14/2016號行政法規第三十四條規定訂

出排名的優先次序。

按照第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第三十六條的規定，投考人可自本成績名單公佈之日起計

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年十二月十三日社會文化司司長的批示認可）

二零一六年十二月五日於衛生局

典試委員會：

主席：衛生局首席顧問高級技術員 陸鍵玲

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Dezembro de 2016).

Serviços de Saúde, aos 29 de Novembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Ng Kin Hou, técnico de diagnóstico e terapêutica 
principal.

Vogais efectivas: Cheung Chui Yan, técnica de diagnóstico e 
terapêutica de 1.ª classe; e

 Ng Pak Leng, técnica de diagnóstico e terapêutica de 1.ª 
classe.

(Custo desta publicação $ 1 566,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso,  
condicionado, documental, para o preenchimento de um lugar 
de técnico superior assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, providos em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 39, II Série, de 28 de Setembro de 2016:

Candidatos aprovados: valores

  1.º Wong Iok Sam ..................................................... 86,06

  2.º Chan Hun ............................................................ 83,28

  3.º Wong Wang Kang ............................................... 83,22

  4.º Kam Chon Pan ................................................... 83,17 a)

  5.º Lee Su Kei ........................................................... 83,17 a)

  6.º Lau Ming Kit....................................................... 83,17 a)

  7.º Chio Sok Man ..................................................... 82,94

  8.º Shum Kwok Pan.................................................. 82,72 a)

  9.º Lou Choi Nga ...................................................... 82,72 a)

10.º Chan Kit Ian ....................................................... 82,11

11.º Fong Wek Hang .................................................. 81,83

a) Igualdade de classificação: são aplicadas as preferências 
estipuladas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Dezembro de 2016).

Serviços de Saúde, aos 5 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Luk Kin Leng, técnico superior assessor princi-
pal dos Serviços de Saúde.
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正選委員：衛生局首席顧問高級技術員 Morais, Helder  

  Paulo

  衛生局首席顧問高級技術員 韋文彦

（是項刊登費用為 $1,869.00）

通 告

按照本人於二零一六年十二月十四日之批示，下列人士被委

任為梁開業醫生、梅仲常醫生及鄭霆鋒醫生投考急症醫學專科

最後評核考試（根據三月十五日第8/99/M號法令）之典試委員會

成員：

典試委員會之組成：

主席：急症醫學主治醫生 李彩珠醫生

正選委員：急症醫學主治醫生 劉咏儀醫生

  香港醫學專科學院代表 徐錫漢醫生

候補委員：急症醫學主治醫生 陳麗陽醫生

  急症醫學主治醫生 曾潭飛醫生

考試地點：衛生局仁伯爵綜合醫院C1層遠程醫療會診中心

會議室 。

考試日期：二零一七年一月九日至十日。

二零一六年十二月二十三日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,155.00）

按照局長於二零一六年十二月十四日之批示，下列人士被

委任為黃潔馨醫生兒科專科同等學歷考試（根據三月十五日第

8/99/M號法令）之典試委員會成員：

典試委員會之組成：

主席：兒科主任醫生 Sales Marques, Jorge Manuel醫生 

正選委員：兒科顧問醫生 李然醫生  

  香港醫學專科學院代表 謝詠儀醫生  

候補委員：兒科主治醫生 區曦醫生  

  兒科顧問醫生 陳蒓醫生  

Vogais efectivos: Morais, Helder Paulo, técnico superior as-
sessor principal dos Serviços de Saúde; e

Vai Man In, técnico superior assessor principal dos Serviços 
de Saúde.  

(Custo desta publicação $ 1 869,00)

Avisos

Por despacho do signatário, de 14 de Dezembro de 2016, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em medicina de urgência dos 
Dr. Leong Hoi Ip, Dr. Mui Chong Seong e Dr. Cheang Teng 
Fong (Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março).

O júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Lei Choi Chu, médica assistente de medicina de 
urgência.

Vogais efectivos: Dr.ª Lao Weng I, médica assistente de 
medicina de urgência; e

Dr. Tsui Sik Hon, representante da Academia de Medicina 
de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr.ª Chan Lai Ieong, médica assistente de 
medicina de urgência; e

Dr. Chang Tam Fei, médico assistente de medicina de urgência.

Local do exame: sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 do Centro Hospitalar Conde de S. Januário dos Serviços 
de Saúde.

Data do exame: 9 a 10 de Janeiro de 2017.

Serviços de Saúde, aos 23 de Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

Por despacho do director, de 14 de Dezembro de 2016, é 
nomeado o júri para a realização do exame de equivalência de 
formação total em pediatria da Dr.a Vong Kit Hing, (Decreto-
-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março), com a seguinte composição:

Júri — Membros efectivos:

Presidente: Dr. Sales Marques, Jorge Manuel, chefe de servi-
ço de pediatria.

Vogais efectivas: Dr.a Lee Yan, médica consultora de pedia-
tria; e 

Dr.a Tse Wing Yee Winnie, representante da Academia de 
Medicina de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr.a Ao Hei, médica assistente de pedia-
tria; e

Dr.a Chan Tzun, médica consultora de pediatria.
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考試日期：二零一七年一月十二日至十三日。

考試地點：衛生局仁伯爵綜合醫院急診部遠程醫療會診中

心會議室。

二零一六年十二月二十九日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,155.00）

（開考編號：02816/02-MA.NEU）

按照社會文化司司長二零一六年十一月十七日的批示，根據

第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號法律《公務人

員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序

規章》的規定，以及補充適用第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以考核方式進行對外開考，

以行政任用合同制度填補衛生局醫生職程醫院職務範疇（神經

科）第一職階主治醫生一缺。

1. 方式、期限及有效期

1.1 本對外開考以考核方式進行；

1.2 遞交投考申請表的期限為二十個工作日，自本通告公佈

於《澳門特別行政區公報》之日緊接的首個工作日起計；

1.3 本開考的有效期於所述職位被填補後終止。

2. 任用方式

以行政任用合同制度聘用，試用期為期六個月。

3. 職務範疇的從業方式

醫院職務範疇的醫生——在專科衛生護理副體系內工作，

藉參與跨專業小組及與一般衛生護理副體系緊密合作，提供醫

療、研究及教學的服務，尤其包括：

3.1 向住院病人提供屬其專科範疇的醫療服務，並在有需要

時要求其他專科範疇提供協助；

3.2 執行專科門診及急診的醫療工作，包括診斷、開立治療

處方、決定病人住院或出院；

Data do exame: 12 e 13 de Janeiro de 2017.

Local do exame: sala de reunião do Centro de Telemedicina 
dos Serviços de Saúde, situado no Serviço de Urgência do Cen-
tro Hospitalar Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Serviços de Saúde, aos 29 de Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

(Ref. do Concurso n.º 02816/02-MA.NEU)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Novembro de 
2016, e nos termos definidos nas Leis n.os 10/2010 (Regime da 
carreira médica) e 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos), no Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedimento Concursal da 
Carreira Médica), e aplicando-se, subsidiariamente, o Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra aberto o concurso externo de prestação 
de provas, para o preenchimento de um lugar de médico assis-
tente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (Neurologia), da 
carreira médica, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento dos Serviços de Saúde:

1. Tipo, prazo e validade

1.1 Trata-se de concurso externo, de prestação de provas;

1.2 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau;

1.3 O prazo de validade esgota-se com o preenchimento do 
lugar posto a concurso.

2. Forma de provimento

É provido em regime de contrato administrativo de provi-
mento, pelo período experimental de seis meses.

3. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 
de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 
de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equi-
pas multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsiste-
ma de cuidados de saúde generalizados, em especial:

3.1 Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doen-
tes internados e solicitar apoio de outras especialidades, quan-
do necessário;

3.2 Praticar actos médicos nas actividades de consulta exter-
na diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 
prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-
namento ou a alta hospitalar;
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3.3 就每一個案按本身的診斷作出醫療上的決定；

3.4 為住院病人制訂專科治療計劃，並協調相關的執行工

作；

3.5 與護理人員合作，為病人提供適切的醫院護理服務；

3.6 撰寫醫療病歷、紀錄及報告；

3.7 負責及跟進病人在不同專科之間的轉診工作；

3.8 在有需要時，負責及跟進病人在公立醫院網絡以外的轉

診工作；

3.9 負責醫院各專科之間的溝通及合作，必要時提供綜合的

專科醫療及護理計劃；

3.10 參與教學及學術研究計劃；

3.11 指導實習醫生的培訓；

3.12 對本職務範疇的規劃、組織及管理提供技術協助；

3.13 促進本職務範疇與其他職務範疇之間工作的配合。

4. 職務內容

主治醫生職務包括：

4.1 提供醫療服務；

4.2 參加醫療小組或急診小組；

4.3 協助培訓活動；

4.4 收集及整理醫療及流行病學資料；

4.5 協助進行改善醫療服務的研究工作；

4.6 與衛生當局及其他當局合作；

4.7 參與促進不同層面的醫療服務之間互相配合的工作；

4.8 履行其他交由其執行的職務；

4.9 提供專科醫療服務；

4.10 當被指定時，加入開考的典試委員會；

4.11 當被指定時，擔任教學職務；

4.12 參與及協助開展科研計劃；

4.13 協助普通科醫生的專業發展；

3.3 Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, 
se imponha em cada caso;

3.4 Elaborar planos de terapêutica especializados para doen-
tes internados e coordenar os respectivos trabalhos de execu-
ção;

3.5 Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em 
cooperação com o pessoal de enfermagem;

3.6 Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

3.7 Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
entre as diferentes especialidades;

3.8 Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 
fora da rede hospitalar pública se necessário;

3.9 Assegurar a comunicação e cooperação entre especiali-
dades hospitalares, proporcionar planos de assistência médica 
e de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre 
que necessário;

3.10 Participar em projectos de ensino e investigação científi-
ca;

3.11 Orientar a formação de médicos internos;

3.12 Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e 
gestão desta área funcional;

3.13 Promover a articulação das actividades desta área fun-
cional com as outras áreas funcionais.

4. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas as seguintes funções:

4.1 Prestar serviços médicos;

4.2 Participar em equipas médicas ou de urgência;

4.3 Colaborar nas acções de formação;

4.4 Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

4.5 Colaborar em trabalhos de investigação, visando a me-
lhoria dos serviços médicos;

4.6 Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

4.7 Participar nas acções que visem a articulação entre os di-
ferentes níveis de serviços médicos;

4.8 Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

4.9 Prestar serviços médicos diferenciados;

4.10 Participar em júris de concursos, quando designado;

4.11 Desempenhar funções docentes, quando designado;

4.12 Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 
de investigação científica;

4.13 Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 
gerais;
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4.14 Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

4.15 Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

4.16 Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 
equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 
diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-
venções sanitárias e médicas.

5. Vencimento, demais condições de trabalho e regalias

5.1 O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da 
tabela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Ane-
xo da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira médica);

5.2 As demais condições de trabalho e regalias obedecem 
aos critérios gerais e especiais do Regime Jurídico da Função 
Pública em vigor e da Lei n.º 10/2010 (Regime da carreira mé-
dica).

6. Condições de candidatura

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

6.1 Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau;

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

6.3 Sejam habilitados com licenciatura em medicina;

6.4 Tenham concluído, com aproveitamento, o internato 
complementar, na área de neurologia, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, com as alterações introduzidas 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 72/2014, ou tenham 
obtido o reconhecimento de equivalência ao internato comple-
mentar da área de neurologia, nos termos do citado diploma.

7. Formalização de candidaturas

Os candidatos devem preencher a «Ficha de inscrição em 
concurso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012 (adquirida na Im-
prensa Oficial ou descarregada na página electrónica daquela 
entidade pública ou dos Serviços de Saúde) e apresentar os 
documentos abaixo indicados, os quais devem ser entregues 
pessoalmente até ao termo do prazo fixado e durante o horário 
de expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 
horas e das 14,30 às 17,45 horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 
13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), na Secção de Expedien-
te Geral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Con-
de de São Januário:

7.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar:

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

b) Documento comprovativo da licenciatura em medicina (é 
necessária a apresentação do original para autenticação);

4.14 輔助顧問醫生及主任醫生；

4.15 參與所屬部門的管理；

4.16 在跨專業小組內負責相關職務範疇的工作，包括有關

社區健康診斷及其後相應的衛生及醫療介入方面的事宜。

5. 薪酬、其他工作條件及福利

5.1 第一職階主治醫生的薪俸點為第10/2010號法律《醫生

職程制度》附件表一所載的740點；

5.2 其他工作條件及福利按現行公職法律制度及第10/2010

號法律《醫生職程制度》的一般及特別標準。

6. 投考條件

所有符合以下條件的人士均可投考：

6.1 澳門特別行政區永久性居民； 

6.2 具備現行《澳門公共行政工作人員通則》第十條第一款

b）項至f）項所規定的擔任公共職務之一般要件；

6.3 具備醫學學士學位學歷；

6.4 根據經第72/2014號行政長官批示修改的三月十五日第

8/99/M號法令規定合格完成神經科專業範疇的專科培訓，或根

據上述法令規定取得神經科專業範疇專科培訓之同等學歷認

可。

7. 投考方法

投考人須填妥經第133/2012號社會文化司司長批示第一款

核准的投考報名表（可於印務局購買或於其網頁及本局網頁下

載），並附同下列文件，於指定期限及辦公時間內（週一至週四：

上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五：上

午九時至下午一時，下午二時三十分至五時三十分），以親送方

式交往位於仁伯爵綜合醫院內的衛生局文書科：

7.1 與公職無聯繫的投考人須遞交：

a）有效的身份證明文件副本（遞交時需出示正本核對）；

b）醫學學士學位的證明文件（遞交時需出示正本核對）；
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c) Documento comprovativo da graduação em especialista 
na área funcional hospitalar (Neurologia), exigida no presente 
aviso (é necessária a apresentação do original para autentica-
ção);

d) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 
(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-
ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 
de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a 
participação em equipas ambulatórias, capacidade e aptidão 
para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 
técnico-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desem-
penho de cargos na área médica, actividades docentes ou de 
investigação e outros elementos de valorização profissional) (os 
currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio 
candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega 
dos mesmos).

7.2 Candidatos vinculados à função pública devem apresen-
tar:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d), e ainda o re-
gisto biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem, donde 
constem, designadamente, os cargos anteriormente exercidos, 
a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, a anti-
guidade na categoria e na função pública, as classificações de 
serviço/avaliações do desempenho relevantes para apresenta-
ção a concurso, bem como a formação profissional.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensados 
da apresentação dos documentos acima referidos nas alí neas 
a), b) e c), bem como do registo biográfico, caso os mesmos se 
encontrem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
ficha de inscrição em concurso.

8. Métodos de selecção

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

a) Prova de conhecimentos: 50% do valor total;

b) Análise curricular: 50% do valor total.

8.2 A prova de conhecimentos revestirá a forma de uma pro-
va escrita, sem consulta, e terá a duração de três horas, aferida 
numa escala de 10 valores pontuais, considerando-se excluídos 
os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 5 va-
lores. Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta 
de quaisquer legislações, livros ou informações de referência, 
através de qualquer forma, nomeadamente o uso de produtos 
electrónicos;

8.3 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído;

8.4 As grelhas classificativas para o concurso que se afixam 
na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde (situada no Cen-
tro Hospitalar Conde de São Januário), estão disponíveis para 
a devida consulta.

c）本通告所要求的醫院職務範疇（神經科）的專科級別的證

明文件（遞交時需出示正本核對）；

d）經投考人簽署之履歷一式三份（詳列在相關職務範疇內

所執行職務的時間及方式、技術職能單位的主管職務、對實習醫

生的指導及門診小組的參與，技術職能部門及單位的管理、組織

及擔任主管的能力及才能，發表的著作及文章，醫療範疇職位

的擔任，教學或研究工作及提高專業資格的其他資料。）（所遞

交之履歷需經投考人簽署，否則視為沒有遞交）。

7.2 與公職有聯繫的投考人須遞交：

與公職有聯繫的投考人須遞交上述a）、b）、c）及d）項所指

文件以及所屬部門發出的個人資料紀錄，其內應載明曾擔任之

職務、現處職程及職級、聯繫性質、在現處職級的年資、擔任公

職的年資，以及參加開考所需的工作評核/工作表現評核、職業

培訓。

與公職有聯繫的投考人，如上述a）、b）及c）項所指文件以及

個人資料紀錄已存於投考人個人檔案內，可免除遞交，但須在投

考報名表上明確聲明。

8. 甄選方法

8.1 甄選以下列方法進行，而每項甄選方法之評分比例如下：

a）知識考試──佔總成績50%；

b）履歷分析──佔總成績50%。

8.2 知識考試將以閉卷形式及三小時的筆試進行，該考試採

用10分制，得分低於5分之投考人被淘汰。知識考試期間，投考人

不得以任何方式（包括使用電子產品）查閱任何法規、書籍或參

考資料；

8.3 缺席或放棄任何一項考試者即被淘汰；

8.4 有關開考的評分準則已張貼於衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院內）以供查閱。
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9. Objectivos dos métodos de selecção

9.1 A prova de conhecimentos destina-se a avaliar a capa-
cidade do candidato para resolver problemas e actuar, assim 
como reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcio-
nal;

9.2 A análise curricular consiste na apreciação e discus-
são do currículo profissional do candidato, e visa analisar a 
sua qualificação para o desempenho de determinada função, 
atendendo-se, designadamente, à sua competência profissional 
e científica, tendo como referência o perfil de exigências profis-
sionais, genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o 
percurso profissional, a relevância da experiência adquirida e 
da formação realizada, o tipo de funções exercidas e a avalia-
ção de desempenho obtida.

10. Classificação final

Na classificação final é adoptada a escala de 0 a 10 valores. A 
classificação final resulta da média aritmética ponderada das 
classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. São 
excluídos os candidatos que na classificação final obtenham 
classificação inferior a 5 valores.

11. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação dos candidatos, têm 
preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classi-
ficação obtida na avaliação final do internato médico da área 
funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 
antiguidade na categoria, na carreira, da área funcional a que 
respeita o procedimento concursal. Se a situação de igualdade 
de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-
mente referidos, aplica-se o artigo 34.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos).

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

12.1 As listas provisória, definitiva e classificativa serão afi-
xadas na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde (situada no 
Centro Hospitalar Conde de São Januário), na Estrada do Vis-
conde de S. Januário, bem como estarão disponíveis nos sítios 
electrónicos dos Serviços de Saúde: http://www.ssm.gov.mo e 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública: 
http://www.safp.gov.mo. A localização da afixação e consulta 
destas listas também será publicada no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau;

12.2 O local, a data e hora da realização da prova de conhe-
cimentos também serão publicados no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau;

12.3 A lista de classificação final, depois de homologada, tor-
nar-se-á pública no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

13. Programa das provas

O programa abrangerá as seguintes matérias:

Prova de conhecimentos — Prova escrita

Conhecimentos médicos sobre neurologia.

9. 甄選方法的目的

9.1 知識考試旨在評核投考人在相關職務範疇情況下解決問

題、行動及反應的能力；

9.2 包括投考人專業履歷的審查及討論的履歷分析旨在分析

投考人擔任特定職務的資歷，尤其是專業及學術方面的能力，並

參照須填補的空缺的一般及特別的職業特徵要求、專業歷程、所

取得的經驗及進行了的培訓、所擔任的職務類別及取得的工作

評核。

10. 最後成績

最後成績是在各種甄選方法中得分的加權算術平均數，以0

分至10分表示。在最後成績中得分低於5分之投考人，均視為被

淘汰。

11. 優先條件

如投考人得分相同，則優先者依次為在與開考程序相關的

職務範疇的實習醫生培訓的最後評核中，取得較高成績者；在與

開考程序有關的職務範疇內，職級及職程中具較長年資者。採用

前述所指準則後，如投考人得分仍然相同，則按第14/2016號行

政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條規定處

理。

12. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

12.1 臨時名單、確定名單及成績名單將於若憲馬路衛生局

人事處張貼（位於仁伯爵綜合醫院內），並上載於衛生局網頁

http://www.ssm.gov.mo和行政公職局網頁http://www.safp.gov.

mo。上述名單的張貼地點及查閱地點亦會在《澳門特別行政區

公報》公佈；

12.2 知識考試的舉行地點，日期及時間亦會在《澳門特別行

政區公報》公佈；

12.3 最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公

報》。

13. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

知識考試──筆試

神經科專科的醫學知識。
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14. Composição do júri

O júri do concurso tem a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Fernando, Ramalho Matias, médico consul-
tor de neurologia.

Vogais efectivos: Dr.ª Leong Wai I, médica consultora de 
neurologia; e

Dr.ª Su Mei Fang, médica consultora de neurologia.

Vogais suplentes: Dr.ª Zeng Xiangyu, chefe de serviço de 
neurologia; e

Dr.ª Chan Chio Peng, médica consultora de medicina interna.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes das 
Leis n.os 10/2010 (Regime da carreira médica) e 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica), e aplicando-se, 
subsidiariamente, o Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos).

Serviços de Saúde, aos 29 de Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 11 418,00)

Por despacho do director, de 14 de Dezembro de 2016, é 
nomeado o júri para a realização do exame de equivalência de 
formação total em obstetricia e ginecologia da Dr.ª Mac Tak 
Loi, Dr. Tang Man e Dr.ª Wong Im Heng, (de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março).

O júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Tong Van Ieng, chefe de serviço de obstetricia e 
ginecologia.

Vogais efectivos: Dr. Silveiro Gomes Martins, Rolando 
Ernesto, chefe de serviço de obstetricia e ginecologia; e

 Dr.ª Chan Kar Loen, Karen, representante da Academia de 
Medicina de Hong Kong.

Vogais suplentes: Dr.ª Fong Wai Ieng, médica consultora de 
obstetricia e ginecologia; e

 Dr.ª Vong Kit Man, médica consultora de obstetricia e gine-
cologia.

Local do exame: sala de reunião da Direccão dos Internatos 
Médicos.

Data do exame: 9 a 10 de Janeiro de 2017.

Serviços de Saúde, aos 23 de Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

14. 典試委員會的組成

本開考的典試委員會由下列成員組成：

主席：神經科顧問醫生 Fernando, Ramalho Matias醫生

正選委員：神經科顧問醫生 梁惠怡醫生

     神經科顧問醫生 蘇美芳醫生

候補委員：神經科主任醫生 曾湘豫醫生

     內科顧問醫生 陳肖萍醫生

15. 適用法例

本開考由第10/2010號法律《醫生職程制度》、第14/2009號

法律《公務人員職程制度》、第131/2012號行政長官批示《醫生

職程開考程序規章》，以及補充適用第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》規範。

二零一六年十二月二十九日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $11,418.00）

按照局長於二零一六年十二月十四日之批示，下列人士被委

任為麥德蕾醫生、鄧文醫生及黃艷慶醫生婦產科專科同等學歷

認可考試（根據三月十五日第8/99/M號法令）之典試委員會成

員：

典試委員會之組成：

主席：婦產科主任醫生  唐蘊瑩醫生

正選委員：婦產科主任醫生 Silveiro Gomes Martins, 

  Rolando Ernesto醫生

  香港醫學專科學院代表 陳嘉倫醫生

候補委員：婦產科顧問醫生 方慧瑩醫生

  婦產科顧問醫生 黃潔敏醫生

考試地點：衛生局實習醫生培訓委員會會議室。

考試日期：二零一七年一月九日至十日。

二零一六年十二月二十三日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,087.00）



140 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 1 期 —— 2017 年 1 月 4 日

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Concurso público para a «Empreitada de optimização do 

edifício principal da Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís 

Gonzaga Gomes»

1. Entidade adjudicante: Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude (DSEJ).

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Av. de Sidónio Pais, n.º 100, Ma-
cau.

4. Objecto da empreitada: obras de optimização do edifício 
principal da Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonza-
ga Gomes.

5. Prazo de validade das propostas: é de noventa dias, a 
contar da data de encerramento do acto público do concurso, 
prorrogável, nos termos previstos no programa do concurso.

6. Tipo de empreitada: por preço global.

7. Prazo máximo de execução: 270 dias (duzentos e setenta dias).

8. Caução provisória: $ 360 000,00 (trezentas e sessenta mil 
patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais serão deduzidos 5% para garantia do 
contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: são admitidas, como concorren-
tes, as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, para execução de obras.

12. Língua de proposta: a proposta deverá ser redigida numa 
das línguas oficiais da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Local: Secção de Arquivo e Expediente Geral da DSEJ, na 
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar;

Dia e hora limite(Nota 1): às 12,00 horas do dia 10 de Fevereiro 
de 2017.

(Nota 1): se houver suspensão dos serviços da DSEJ no dia 
e na hora inicialmente determinados para a entrega das pro-
postas, devido à ocorrência de tufão ou por motivos de força 
maior, o dia e a hora limite para a entrega das propostas serão 
adiados para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte. O dia 
e a hora do acto público do concurso estabelecidos no n.º 14 
serão adiados para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte 
ao dia limite para a entrega das propostas.

教 育 暨 青 年 局

公 告

高美士中葡中學主大樓優化工程公開招標

1. 招標實體：教育暨青年局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：澳門士多鳥拜斯大馬路100號。

4. 承攬工程目的：為高美士中葡中學主大樓進行優化工程。

5. 標書的有效期：由公開開標結束之日起計九十日，可按招

標方案之規定延長。

6. 承攬類型：以總額承攬。

7. 最長施工期︰不多於270日（貳佰柒拾日）。

8. 臨時擔保：$360,000.00（澳門幣叁拾陸萬元正），以現金

存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額之5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供確定擔保

之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體。

12. 投標書語言：須以澳門特別行政區兩種正式語文其中一

種編製。

13. 交標地點、日期及時間：

地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局檔案暨文書

收發科；

截止日期及時間（註1）：二零一七年二月十日中午十二時正。

（註1）：倘因颱風或不可抗力的原因，教育暨青年局於原定

的截標日期及時間停止辦公，則交標的截止日期及時間順延至

緊接的首個工作日的相同時間，而第14點原定的公開開標日期及

時間亦因此順延至緊接截標日的首個工作日的相同時間進行。
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14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局的會議室；

日期及時間（註2）：二零一七年二月十三日上午十時正。

（註2）：倘因颱風或不可抗力的原因，教育暨青年局於原定

的公開開標日期及時間停止辦公，則公開開標日期及時間順延至

緊接的首個工作日的相同時間進行。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條之規定，投標人

或其合法代表應出席開標儀式，以便於對其所提交的標書文件

可能出現之疑問予以澄清。

15. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局檔案暨文書

收發科；

日期：自本公告公佈日至公開開標日；

時間：辦公時間內。

其他：須出示M/8（營業稅──徵稅憑單）副本、M/1（營業

稅──開業/更改申報表）副本、公司印章（以上任一方式），及經

適當登記後可取得招標案卷副本。

16. 評標標準及其所佔比重：

──造價佔50%

──工期佔15%

──材料佔15%

──工作計劃佔10%

──同類型的施工經驗佔10%

17. 附加說明文件：自本公告公佈之日起至公開招標截標之

時間為止，投標人應前往約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年

局查詢有否附加說明文件。

二零一六年十二月二十八日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $4,280.00）

14. Local, dia e hora do acto público do concurso:

Local: sala de reuniões na sede da DSEJ, na Avenida de D. 
João IV, n.os 7-9, 1.º andar;

Dia e hora(Nota 2): às 10,00 horas do dia 13 de Fevereiro de 
2017.

(Nota 2): se houver suspensão dos serviços da DSEJ no dia 
e na hora inicialmente determinados para o acto público do 
concurso, devido à ocorrência de tufão ou por motivos de for-
ça maior, o dia e a hora estabelecidos para o acto público do 
concurso serão adiados para a mesma hora do primeiro dia útil 
seguinte.

De acordo com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei 
n.º 74/99/M, de 8 de Novembro, os concorrentes ou os seus 
representantes devem estar presentes no acto público de 
abertura das propostas para esclarecer as dúvidas que even-
tualmente surjam relativamente aos documentos constantes 
nas suas propostas.

15. Local, dia e horário para exame do processo e obtenção 
da cópia:

Local: Secção de Arquivo e Expediente Geral da DSEJ, na 
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar;

Dia: a partir da data de publicação do presente anúncio e até 
ao dia do acto público do concurso;

Horário: dentro das horas de expediente.

Outras observações: os interessados podem obter a fotocó-
pia do processo do concurso, mediante apresentação de cópia 
do modelo M/8 (Contribuição Industrial - Conhecimento de 
Cobrança), cópia do modelo M/1 (Declaração de Início de Ac-
tividade/Alterações) ou carimbo da empresa (uma das formas 
referidas) e estarem, devidamente, registados.

16. Critérios de apreciação das propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço: 50%;

— Prazo de execução: 15%;

— Materiais propostos: 15%;

— Plano de trabalhos: 10%;

— Experiência em obras semelhantes: 10%.

17. Junção de esclarecimentos: os concorrentes deverão com-
parecer na Sede da DSEJ, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 
andar, a partir da data da publicação do presente anúncio e até 
à data limite para a entrega das propostas do concurso público, 
para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos adi-
cionais.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 28 de 
Dezembro de 2016.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 4 280,00)



142 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 1 期 —— 2017 年 1 月 4 日

旅 遊 局

公 告

旅遊局為填補以下空缺，現根據第14/2009號法律《公務人員

職程制度》和第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉

級培訓》的規定，以審查文件方式進行限制性晉級開考，開考通

告張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局告示

板，並公佈於本局網頁（http://industry.macaotourism.gov.mo）

及行政公職局網頁。報考應自本公告於《澳門特別行政區公報》

刊登之日緊接的首個工作日起計十天內作出：

旅遊局人員編制內高級技術員職程第一職階一等高級技術

員五缺；

以行政任用合同任用的翻譯員職程第一職階首席翻譯員一

缺；

旅遊局人員編制內技術員職程第一職階一等技術員一缺；

以行政任用合同任用的行政技術助理員職程第一職階特級

行政技術助理員一缺。

二零一六年十二月二十二日於旅遊局

代局長 謝慶茜

（是項刊登費用為 $1,537.00）

為填補旅遊局人員編制內高級技術員職程第一職階一等高

級技術員一缺，經於二零一六年十二月七日第四十九期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登以審查文件方式進行限制性晉級開

考公告。現根據第14/2016號行政法規第二十六條第二款的規定

公佈，投考人臨時名單已張貼在澳門宋玉生廣場335-341號獲

多利大廈12樓旅遊局告示板，上載於本局網頁（http://industry.

macaotourism.gov.mo）及行政公職局網頁以供查閱。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncios

Torna-se público que se encontram afixados no quadro de 
informação da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), sita 
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 
«Hot Line», 12.º andar, Macau, e publicados na página electrónica 
destes Serviços (http://industry.macaotourism.gov.mo) e na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública, os avisos referentes à abertura dos concursos de 
acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores da DST, 
nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos) e no Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do pre-
sente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, tendo em vista o preenchimento dos 
seguintes lugares:

Cinco lugares de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Turismo;

Um lugar de intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da 
carreira de intérprete-tradutor, provido em regime de contrato 
administrativo de provimento;

Um lugar de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Turismo;

Um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo, provido 
em regime de contrato administrativo de provimento.

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

A Directora dos Serviços, substituta, Tse Heng Sai.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 
26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, se encon-
tra afixada no quadro de informação da Direcção dos Ser-
viços de Turismo, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 12.º andar, Macau, podendo 
ainda ser consultado na página electrónica destes Serviços 
(http://industry.macaotourism.gov.mo) e na página electró-
nica da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, a lista provisória do candidato ao concurso de acesso, 
condicionado, documental, para o preenchimento de um lu-
gar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Turismo, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II 
Série, de 7 de Dezembro de 2016.
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根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視

為確定名單。

二零一六年十二月二十八日於旅遊局

代局長 程衛東

（是項刊登費用為 $1,087.00）

社 會 工 作 局

公 告

為填補社會工作局編制內高級技術員職程法律範疇及資訊

範疇第一職階首席顧問高級技術員兩缺，以審查文件方式進行

限制性晉級開考。開考公告已刊登於二零一六年十二月七日第

四十九期《澳門特別行政區公報》第二組。根據第14/2016號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的

規定，投考人臨時名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示

板，並上載於社會工作局網頁（http://www.ias.gov.mo）及行政公

職局網頁（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視為

確定名單。

二零一六年十二月二十八日於社會工作局

典試委員會：

主席：廳長　張惠芬

正選委員：處長　鄭善懷

     首席顧問高級技術員　譚珮欣

為填補社會工作局行政任用合同技術員職程第一職階資訊範

疇及人力資源範疇特級技術員兩缺，以審查文件方式進行限制性

晉級開考。開考公告已刊登於二零一六年十二月七日第四十九期

《澳門特別行政區公報》第二組。根據第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，投

考人臨時名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示板，並上

載於社會工作局網頁（http://www.ias.gov.mo）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

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

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

O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncios

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selec-
ção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada 
do Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do 
IAS (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a 
lista provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condi-
cionado, documental, para o preenchimento de duas vagas de 
técnico superior assessor principal, 1.º escalão, áreas jurídica 
e de informática, da carreira de técnico superior do quadro do 
pessoal do IAS, cujo anúncio de abertura foi publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro de 2016.

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

Instituto de Acção Social, aos 28 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Cheong Wai Fan, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Cheang Sin Wai, chefe de divisão; e

Tam Pui Ian, técnica superior assessora principal.

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selec-
ção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada do 
Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS 
(http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista 
provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condiciona-
do, documental, para o preenchimento de dois lugares de téc-
nico especialista, 1.º escalão, áreas de informática e de recur-
sos humanos, da carreira de técnico do pessoal contratado por 
contrato administrativo de provimento do IAS, cujo anúncio 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro 
de 2016.
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根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視為

確定名單。

二零一六年十二月二十八日於社會工作局

典試委員會：

主席：處長　翁成林

正選委員：首席高級技術員（職務主管） 譚志廣

候補委員：首席顧問高級技術員　譚珮欣

為填補社會工作局行政任用合同技術員職程第一職階社會工

作範疇特級技術員兩缺，以審查文件方式進行限制性晉級開考。

開考公告已刊登於二零一六年十二月七日第四十九期《澳門特別

行政區公報》第二組。根據第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，投考人臨時名

單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示板，並上載於社會

工作局網頁（http://www.ias.gov.mo）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo），以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視為

確定名單。

二零一六年十二月二十八日於社會工作局

典試委員會：

主席：首席顧問高級技術員　辛志元

正選委員：首席高級技術員（職務主管） 譚志廣

候補委員：首席顧問高級技術員　譚珮欣

為填補社會工作局編制內技術員職程財務及會計範疇第一職

階一等技術員一缺，以審查文件方式進行限制性晉級開考。開考

公告已刊登於二零一六年十二月七日第四十九期《澳門特別行政

區公報》第二組。根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，投考人臨時名單張

貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示板，並上載於社會工作局

網頁（http://www.ias.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo），以供查閱。

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

Instituto de Acção Social, aos 28 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Iong Seng Lam, chefe de divisão.

Vogal efectivo: Tam Chi Kuong, técnico superior principal 
(chefia funcional).

Vogal suplente: Tam Pui Ian, técnica superior assessora prin-
cipal.

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selec-
ção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada do 
Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS 
(http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista 
provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de dois lugares de técnico 
especialista, 1.º escalão, área de serviço social, da carreira de 
técnico do pessoal contratado por contrato administrativo de 
provimento do IAS, cujo anúncio de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro de 2016.

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

Instituto de Acção Social, aos 28 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: San Chi Iun, técnico superior assessor principal.

Vogal efectivo: Tam Chi Kuong, técnico superior principal 
(chefia funcional).

Vogal suplente: Tam Pui Ian, técnica superior assessora prin-
cipal.

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selec-
ção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada do 
Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS 
(http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista 
provisória do candidato ao concurso de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de uma vaga de técnico 
de 1.ª classe, 1.º escalão, área financeira e de contabilidade, da 
carreira de técnico do quadro do pessoal do IAS, cujo anúncio 
de abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro 
de 2016.
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根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視為

確定名單。

二零一六年十二月二十八日於社會工作局

典試委員會：

主席：處長　鄭善懷

正選委員：首席顧問高級技術員　譚珮欣

     顧問高級技術員　趙文偉

為填補社會工作局行政任用合同技術員職程第一職階公共

行政範疇及公共關係範疇一等技術員三缺，以審查文件方式進

行限制性晉級開考。開考公告已刊登於二零一六年十二月七日第

四十九期《澳門特別行政區公報》第二組。根據第14/2016號行政

法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的

規定，投考人臨時名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示

板，並上載於社會工作局網頁（http://www.ias.gov.mo）及行政公

職局網頁（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視為

確定名單。

二零一六年十二月二十八日於社會工作局

典試委員會：

主席：處長　鄭善懷

正選委員：首席顧問高級技術員　辛志元

     首席顧問高級技術員　譚珮欣

為填補社會工作局行政任用合同技術輔導員職程第一職階特

級技術輔導員三缺，以審查文件方式進行限制性晉級開考。開考

公告已刊登於二零一六年十二月七日第四十九期《澳門特別行政

區公報》第二組。根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，投考人臨時名單張

貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示板，並上載於社會工作局

網頁（http://www.ias.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo），以供查閱。

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

Instituto de Acção Social, aos 28 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Cheang Sin Wai, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Tam Pui Ian, técnica superior assessora 
principal; e

Chiu Man Vai, técnico superior assessor.

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selec-
ção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada 
do Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do 
IAS (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a 
lista provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condi-
cionado, documental, para o preenchimento de três lugares de 
técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, áreas de administração pú-
blica e de relações públicas, da carreira de técnico do pessoal 
contratado por contrato administrativo de provimento do IAS, 
cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, de 7 
de Dezembro de 2016.

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

Instituto de Acção Social, aos 28 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Cheang Sin Wai, chefe de divisão.

Vogais efectivos: San Chi Iun, técnico superior assessor prin-
cipal; e

Tam Pui Ian, técnica superior assessora principal.

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selec-
ção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada do 
Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS 
(http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista 
provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condiciona-
do, documental, para o preenchimento de três lugares de ad-
junto-técnico especialista, 1.º escalão, da carreira de adjunto-
-técnico do pessoal contratado por contrato administrativo de 
provimento do IAS, cujo anúncio de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro de 2016.
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根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視為

確定名單。

二零一六年十二月二十八日於社會工作局

典試委員會：

主席：二等技術員　鄭燕蕊

正選委員：首席技術輔導員　陳海岸

候補委員：二等技術員　朱偉明

為填補社會工作局行政任用合同技術輔導員職程第一職階首

席技術輔導員五缺，以審查文件方式進行限制性晉級開考。開考

公告已刊登於二零一六年十二月七日第四十九期《澳門特別行政

區公報》第二組。根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、

甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，投考人臨時名單張

貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示板，並上載於社會工作局

網頁（http://www.ias.gov.mo）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo），以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視為

確定名單。

二零一六年十二月二十八日於社會工作局

典試委員會：

主席：二等技術員　鄭燕蕊

正選委員：二等技術員　朱偉明

     首席技術輔導員　陳海岸

為填補社會工作局編制內行政技術助理員職程第一職階首

席特級行政技術助理員一缺，以審查文件方式進行限制性晉級

開考。開考公告已刊登於二零一六年十二月七日第四十九期《澳

門特別行政區公報》第二組。根據第14/2016號行政法規《公務人

員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定，投考人

臨時名單張貼於澳門西墳馬路六號社會工作局告示板，並上載

於社會工作局網頁（http://www.ias.gov.mo）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，本名單被視為

確定名單。

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

Instituto de Acção Social, aos 28 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Chiang In Ioi, técnica de 2.ª classe.

Vogal efectiva: Chan Hoi Ngon, adjunta-técnica principal.

Vogal suplente: Chu Wai Meng, técnico de 2.ª classe.

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selec-
ção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada do 
Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS 
(http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista 
provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condicio-
nado, documental, para o preenchimento de cinco lugares de 
adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjunto-
-técnico do pessoal contratado por contrato administrativo de 
provimento do IAS, cujo anúncio de abertura foi publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 49, II Série, de 7 de Dezembro de 2016.

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

Instituto de Acção Social, aos 28 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Chiang In Ioi, técnica de 2.ª classe.

Vogais efectivos: Chu Wai Meng, técnico de 2.ª classe; e

Chan Hoi Ngon, adjunta-técnica principal.

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 — «Recrutamento, selec-
ção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
da sede do Instituto de Acção Social (IAS), sita na Estrada do 
Cemitério, n.º 6, Macau, e disponibilizada nos websites do IAS 
(http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista 
provisória do candidato ao concurso de acesso, condicionado, 
documental, para o preenchimento de uma vaga de assistente 
técnico administrativo especialista principal, 1.º escalão, da 
carreira de assistente técnico administrativo do quadro do pes-
soal do IAS, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II 
Série, de 7 de Dezembro de 2016.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.
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二零一六年十二月二十八日於社會工作局

典試委員會：

代主席：首席技術輔導員　陳海岸

正選委員：一等技術輔導員　曾小芮

候補委員：二等技術員　鄭燕蕊

（是項刊登費用為 $8,560.00）

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/028/2016）

根據刊登於二零一五年十二月三十一日第五十二期第二組

《澳門特別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之

授權，現公佈以下公開招標公告：

根據社會文化司司長於二零一六年十二月十五日作出之批

示，為澳門大學健康科學學院供應及安裝實驗室基因組學和藥

物篩選儀器設備進行公開招標。

有意競投者可從二零一七年一月四日起，於辦公日上午九時

至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往中國澳門氹仔

大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1012室採購處，取得《招

標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會。講解會將安排於二零一七年一月六日上午十時正在

中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1011室舉

行。

截止遞交投標書日期為二零一七年二月十三日下午五時

三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本

大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣壹拾壹萬叁仟元正

（$113,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」

之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

開標日期為二零一七年二月十四日上午十時正，在中國澳門

氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓一樓，1011室舉行。

Instituto de Acção Social, aos 28 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente, substituta: Chan Hoi Ngon, adjunta-técnica prin-
cipal.

Vogal efectiva: Chang Sio Ioi, adjunta-técnica de 1.ª classe.

Vogal suplente: Chiang In Ioi, técnica de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 8 560,00 )

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/028/2016)

Nos termos da delegação de poderes feita pelo reitor da Uni-
versidade de Macau, publicada no aviso da Universidade de 
Macau, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 52, II Série, Suplemento, de 31 de Dezembro de 
2015, publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Dezembro de 2016, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação de aparelhos e equipamentos para os estudos ge-
nómicos laboratoriais e a selecção de medicamentos, para a 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Macau.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de $100,00 (cem patacas) por exemplar, encontram-
-se à disposição dos interessados, a partir do dia 4 de Janeiro 
de 2017, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 1012, 
1.º andar do Edifício Administrativo, N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 10,00 horas do dia 6 de 
Janeiro de 2017, na Sala 1011, 1.º andar do Edifício Adminis-
trativo, N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universi-
dade, Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 13 de Fevereiro de 2017. Os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-
tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 
e prestar uma caução provisória no valor de cento e treze mil 
patacas ($ 113 000,00), feita em numerário ou mediante ordem 
de caixa, garantia bancária ou seguro de caução a favor da 
Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
14 de Fevereiro de 2017, na Sala 1011, 1.º andar do Edifício 
Administrativo, N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.
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二零一六年十二月二十八日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $2,045.00）

社 會 保 障 基 金

名 單

社會保障基金為填補以行政任用合同任用的技術輔導員職

程第一職階首席技術輔導員五缺，經於二零一六年十月十九日第

四十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登，以審查文件方式

進行限制性晉級開考的公告，現公佈投考人成績如下：

合格投考人： 分

1.º 李美琪 ........................................................................ 81.72

2.º 王綿綿 ........................................................................ 81.61

3.º 梁潔麗 ........................................................................ 81.28

4.º 黃鎮華 ........................................................................ 77.50

5.º 蔡曉藝 ........................................................................ 73.22

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第三十六條的規定，投考人可自本成績名單公佈之翌日起

十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一六年十二月二十九日行政管理委員會會議認可）

二零一六年十二月十四日於社會保障基金

典試委員會：

主席：首席特級技術輔導員 李卓紅

正選委員：二等技術員 李曉君

  特級技術員 關冠群 

（是項刊登費用為 $1,537.00）

土 地 工 務 運 輸 局

公 告

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，茲公佈經二零一六年十一月

Universidade de Macau, aos 28 de Dezembro de 2016.

A Vice-reitora, Kou Mei.      

(Custo desta publicação $ 2 045,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Lista

Classificativa dos candidatos ao concurso de acesso, docu-
mental, condicionado, para o preenchimento de cinco lugares 
de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da carreira de adjun-
to-técnico, providos em regime de contrato administrativo de 
provimento do pessoal do Fundo de Segurança Social, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro 
de 2016:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lei Mei Kei.....................................................................81,72

2.º Wong Min Min...............................................................81,61

3.º Leong Kit Lai.................................................................81,28

4.º Wong Chan Wa ..............................................................77,50

5.º Choi Hio Ngai ................................................................73,22

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem interpor recurso da presente lista classificativa para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da sua publicação.

(Homologada na reunião do Conselho de Administração, de 29 

de Dezembro de 2016).

Fundo de Segurança Social, aos 14 de Dezembro de 2016.

O Júri:

Presidente: Lei Cheok Hong, adjunta-técnica especialista 
principal. 

Vogais efectivos: Lei Hio Kuan, técnica de 2.ª classe; e

Kuan Kun Kuan, técnica especialista.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
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三十日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，

有關本局以審查文件及限制性方式，為填補土地工務運輸局以行

政任用合同任用的第一職階顧問高級技術員一缺的晉級開考，

准考人臨時名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政

暨財政廳，以及上載於本局及行政公職局網頁，以供查閱。

按照上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視為

確定名單。

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第二十六條第二款的規定，茲公佈經二零一六年十一月

三十日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登之公告，

有關本局以審查文件及限制性方式，為填補土地工務運輸局以行

政任用合同任用的第一職階首席文案一缺的晉級開考，准考人

臨時名單正張貼於馬交石炮台馬路33號本局十三樓行政暨財政

廳，以及上載於本局及行政公職局網頁，以供查閱。

按照上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視為

確定名單。

二零一六年十二月十九日於土地工務運輸局

局長 李燦烽

（是項刊登費用為 $1,937.00）

茲特公告，有關公佈於二零一六年十二月二十八日第五十二

期《澳門特別行政區公報》第二組副刊的「汽車檢驗中心二至五

樓裝修工程」公開招標，招標實體已按照招標方案第二條的規定

作出解答，及因應需要作出補充說明，並將之附於投標案卷內。

上述的解答及補充說明可於辦公時間內前往澳門馬交石炮

台馬路三十三號土地工務運輸局十七樓公共建築廳查閱。

tes, na Estrada de D. Maria II, n.º 33, e publicada nos websites 
da DSSOPT e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória do candidato ao concurso de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
uma vaga de técnico superior assessor, 1.º escalão, provida em 
regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 30 de Novembro 
de 2016, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo  26.º da supracitada legislação.

Torna-se público que se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento Administrativo e Financeiro, sito no 13.º andar 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
na Estrada de D. Maria II, n.º 33, e publicada nos websites 
da DSSOPT e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória do candidato ao concurso de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
uma vaga de letrado principal, 1.º escalão, provida em regime 
de contrato administrativo de provimento da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 48, II Série, de 30 de Novembro de 
2016, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 26.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos).

A referida lista é considerada definitiva, nos termos do 
disposto no n.º 4 do artigo  26.º da supracitada legislação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 19 de Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para a exe-
cução da empreitada de «Obra de remodelação das instalações 
da CIVA do 2.º ao 5.º andares», publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, Su-
plemento, de 28 de Dezembro de 2016, foram prestados escla-
recimentos, nos termos do artigo 2.º do programa do concurso, 
e foi feita aclaração complementar conforme necessidades, 
pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo do 
concurso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta durante o horário 
de expediente no Departamento de Edificações Públicas da 
DSSOPT, sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 17.º andar, 
Macau.
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二零一六年十二月二十八日於土地工務運輸局

局長 李燦烽 

（是項刊登費用為 $1,018.00）

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

公 告

地圖繪製暨地籍局為填補下列行政任用合同人員空缺，經

二零一六年十一月二十三日第四十七期《澳門特別行政區公報》

第二組，刊登以審查文件方式進行限制性晉級開考公告。現根據

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條第二款的規定，將有關投考人臨時名單張貼於馬交石炮

台馬路三十二至三十六號澳門電力公司大樓六字樓行政暨財政

處，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈：

第一職階顧問高級技術員五缺；

第一職階首席高級技術員一缺。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單

被視為確定名單。

二零一六年十二月十六日於地圖繪製暨地籍局

局長 張紹基

（是項刊登費用為 $1,263.00）

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，現以審

查文件方式進行限制性晉級開考，有關開考只為地圖繪製暨地

籍局工作人員而設，以填補地圖繪製暨地籍局行政任用合同人員

的以下空缺：

第一職階特級技術輔導員一缺；

第一職階特級技術員一缺。

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 28 de Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, Li Canfeng.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-
viços públicos), se encontram afixadas, na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Cartografia 
e Cadastro, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício 
CEM, 6.º andar, e publicadas nos websites da DSCC e dos 
SAFP, as listas provisórias dos candidatos aos concursos de 
acesso, documentais, condicionados, para o preenchimento dos 
seguintes lugares do pessoal contratado em regime de contrato 
administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro, cujo anúncio de abertura foi publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 47, II Série, de 23 de Novembro de 2016:

Cinco lugares de técnico superior assessor, 1.º escalão; e

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

As listas provisórias acima referidas são consideradas defi-
nitivas, ao abrigo do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado regula-
mento administrativo.

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 16 de 
Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, Cheong Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 1 263,00)

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

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

Um lugar de técnico especialista, 1.º escalão.
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此外，上述開考的通告已張貼於馬交石炮台馬路三十二至

三十六號澳門電力公司大樓六字樓地圖繪製暨地籍局行政暨財

政處，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈，而報考申請應自

本公告於《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接的首個工作日起

計十天內遞交。

二零一六年十二月二十八日於地圖繪製暨地籍局

代局長 雅永健

（是項刊登費用為 $1,224.00）

海 事 及 水 務 局

公 告

為填補海事及水務局人員編制內高級技術員職程第一職階

一等高級技術員一缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程

制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》的規定，以審查文件及限制性方式進行晉級開考，有關開考

通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳 /行政處 /人事

科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計十天內

作出。

為填補海事及水務局人員編制內技術輔導員職程第一職階

一等技術輔導員四缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程

制度》及第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》的規定，以審查文件及限制性方式進行晉級開考，有關開

考通告正張貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事

科內，並於本局及行政公職局網頁內公佈，報考應自有關公告於

《澳門特別行政區公報》公佈之日緊接第一個工作日起計十天內

作出。

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

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 28 de 
Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Vicente Luís Gracias.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncios

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sita na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente à 
abertura do concurso de acesso, documental, condicionado aos 
trabalhadores destes Serviços, nos termos definidos na Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimen-
to de um lugar de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, com dez dias 
de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Torna-se público que se encontra afixado, no Departamento 
de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Secção 
de Pessoal, sita na Calçada da Barra, Quartel dos Mouros, e 
publicado no website destes Serviços e da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública, o aviso referente 
à abertura do concurso de acesso, documental, condicionado 
aos trabalhadores destes Serviços, nos termos definidos na 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), para o preenchimento 
de quatro lugares de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal da Direc-
ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, com dez 
dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
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二零一六年十二月二十三日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $1,840.00）

海事及水務局為填補行政任用合同第一職階三等海事人員

十缺，經於二零一六年七月十三日第二十八期《澳門特別行政區

公報》第二組副刊內刊登以考核方式進行普通對外入職開考的

通告，現根據第23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及

晉級培訓》第二十七條第二款的規定，准考人專業面試名單已張

貼在萬里長城港務局大樓行政及財政廳/行政處/人事科，並上載

到本局網頁（www.marine.gov.mo）以供查閱。

二零一六年十二月二十三日於海事及水務局

代局長 曹賜德

（是項刊登費用為 $852.00）

環 境 保 護 局

公 告

環境保護局通過以審查文件方式，為行政任用合同任用的人

員進行行政技術助理員職程第一職階特級行政技術助理員一缺

的限制性晉級開考的公告已於二零一六年十二月七日第四十九期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登。現根據第14/2016行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款規定，

准考人臨時名單已張貼於澳門馬交石炮台馬路11號至11號D郵

政大樓地下，並於本局網頁及行政公職局網頁內公佈。

根據同一行政法規第二十六條第四款的規定，上述臨時名單

被視為確定名單。

二零一六年十二月二十八日於環境保護局

代局長 葉擴林

（是項刊登費用為 $1,087.00）

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 23 de Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 1 840,00)

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 
27.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2011 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada, para consulta, no 
Departamento de Administração e Finanças/Divisão Admi-
nistrativa/Secção de Pessoal, sita na Calçada da Barra, Quar-
tel dos Mouros, e disponibilizada no website desta Direcção 
(www.marine.gov.mo), a lista dos candidatos para a entrevista 
profissional do concurso comum, de ingresso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de dez lugares de 
pessoal marítimo de 3.ª classe, 1.º escalão, em regime de con-
trato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água, cujo aviso de abertura foi 
publicado no Suplemento do Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 28, II Série, de 13 de Julho de 
2016. 

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 23 de Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 852,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), se encontra afixada no Edf. dos Correios, sito na 
Estrada de D. Maria II, n.os 11 a 11-D, rés-do-chão, em Macau, 
e publicada nas páginas electrónicas desta Direcção de Serviços 
e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pú-
blica, a lista provisória do candidato admitido ao concurso de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento de 
um lugar de assistente técnico administrativo especialista, 1.º 
escalão, da carreira de assistente técnico administrativo dos 
trabalhadores contratados em regime de contrato adminis-
trativo de provimento da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental, cujo anúncio de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 49, II 
Série, de 7 de Dezembro de 2016. 

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

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 28 de 
Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, substituto, Ip Kuong Lam.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)
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運 輸 基 建 辦 公 室

公 告

運輸基建辦公室為填補以行政任用合同任用的以下空缺，

經於二零一六年十一月二十三日第四十七期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以審查文件方式進行的限制性晉級開考公告。

現根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第二十六條第二款的規定，投考人臨時名單張貼於澳門羅保

博士街1-3號國際銀行大廈26樓運輸基建辦公室告示板，並上載

於本辦公室及行政公職局網頁，以供查閱：

高級技術員職程之第一職階首席高級技術員一缺。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，上述名單被視

為確定名單。

二零一六年十二月二十八日於運輸基建辦公室

辦公室主任 何蔣祺

（是項刊登費用為 $1,155.00）

交 通 事 務 局

公 告

根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第14/2016號

行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》之規定，現以審

查文件方式進行限制性晉級開考，以填補下列交通事務局行政

任用合同人員之空缺： 

一、高級技術員職程第一職階首席高級技術員一缺；

二、技術員職程第一職階一等技術員四缺；

三、技術輔導員職程第一職階特級技術輔導員一缺；

四、技術輔導員職程第一職階首席技術輔導員六缺；

GABINETE PARA AS INFRA-ESTRUTURAS

DE TRANSPORTES

Anúncio

Informa-se que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), se encontra afixada no quadro de anúncio do Gabinete 
para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), sito na Rua do 
Dr. Pedro José Lobo, Edif. Banco Luso Internacional, n.os 1-3, 
26.º andar, Macau, e publicada na página electrónica des-
te Gabinete e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública, a lista provisória do candidato ao concurso de 
acesso, documental, condicionado, para o preenchimento 
do seguinte lugar provido em regime de contrato administra-
tivo de provimento do GIT, aberto por anúncio publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 47, II Série, de 23 de Novembro de 2016:

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

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

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, aos 28 de 
Dezembro de 2016.

O Coordenador do Gabinete, Ho Cheong Kei.

(Custo desta publicação $ 1 155,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncio

Faz-se público que, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos» e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», se acham abertos os concursos 
de acesso, documentais, condicionados aos trabalhadores con-
tratados por contrato administrativo de provimento da Direc-
ção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), para o 
preenchimento dos seguintes lugares:

1. Um lugar de técnico superior principal, 1.º escalão, da car-
reira de técnico superior;

2. Quatro lugares de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da car-
reira de técnico;

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

4. Seis lugares de adjunto-técnico principal, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico;
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五、車輛查驗員職程第一職階一等車輛查驗員兩缺；

六、車輛駕駛考試員職程第一職階首席車輛駕駛考試員一缺；

七、行政技術助理員職程第一職階首席行政技術助理員一缺。

上述開考的通告現張貼於澳門馬交石炮台馬路33號六樓交

通事務局行政及財政處告示板，以及本局網頁及行政公職局網

頁以供查閱，遞交報考申請之期限為十日，自本公告公佈於《澳

門特別行政區公報》之日緊接的首個工作日起計算。

二零一六年十二月十九日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,869.00）

5. Dois lugares de inspector de veículos de 1.ª classe, 1.º esca-
lão, da carreira de inspector de veículos;

6. Um lugar de examinador de condução principal, 1.º esca-
lão, da carreira de examinador de condução;

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

Mais se informa que se encontram afixados, para consulta, 
os avisos dos concursos acima referidos, no quadro de anún-
cios da Divisão Administrativa e Financeira da DSAT, sita na 
Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau, e publicados 
nas páginas electrónicas da DSAT e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, com dez dias de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 19 
de Dezembro de 2016.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 869,00)
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