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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 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», se encontra afixada na Direcção dos Servi-
ços de Educação e Juventude, sita na Avenida de D. João IV, 
n.os 7-9, 1.º andar, Macau, podendo ser consultada no local indi-
cado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira 
das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e 
disponibilizada na página electrónica destes Serviços (http://
www.dsej.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), 
a rectificação do prazo para interposição de recurso da lista 
classificativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos 
candidatos à etapa de avaliação de competências funcionais da 
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, do concurso 
de gestão uniformizada externo, de prestação de provas, aber-
to por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 28 de Dezembro 
de 2016, para o preenchimento de um lugar vago em regime 
de contrato administrativo de provimento e dos que vierem a 
verificar-se no prazo de dois anos, nestes Serviços, na categoria 
de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de serven-
te, indicado no aviso onde constam os serviços interessados no 
preenchimento do lugar posto a concurso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 33, II 
Série, de 16 de Agosto de 2017.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 18 de 
Dezembro de 2017.

A Directora dos Serviços, Leong Lai.

(Custo desta publicação $ 1 362,00)

教 育 暨 青 年 局

公 告

茲公佈，為填補教育暨青年局以行政任用合同任用的雜役

範疇勤雜人員職程第一職階勤雜人員1個職缺以及未來兩年同

一範疇出現的第一職階勤雜人員的職缺而以考核方式進行的統

一管理的對外開考（開考通告刊登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）中，按照刊登於

二零一七年八月十六日第三十三期《澳門特別行政區公報》第

二組的載明擬填補開考職位部門的通告中所列的職缺，並根據

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十五條第三款規定所公佈教育暨青年局職務能力評估程序的

投考人的知識考試（筆試）成績名單，有關名單上訴期之更正資

料已張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局（查閱

時間：週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時

至下午五時三十分），並上載於本局網頁（http://www.dsej.gov.

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

二零一七年十二月十八日於教育暨青年局

局長 梁勵

（是項刊登費用為 $1,362.00）
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