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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Aviso

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 2 de Janeiro de 2018, nos termos do disposto na Lei 
n.º 3/2003, com a nova redacção dada pela Lei n.º 2/2008 e no 
Regulamento Administrativo n.º 1/2004, com a nova redacção 
dada pelo Regulamento Administrativo n.º 14/2008, conjuga-
dos com a aplicação das disposições pertinentes estipuladas 
no Regulamento Administrativo n.º 14/2016, com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017 e o 
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 139/2009, se acha 
aberto o concurso comum, de acesso, condicionado, de presta-
ção de provas, com vista ao preenchimento de 5 (cinco) lugares 
de comissário alfandegário, 1.º escalão, da carreira superior do 
quadro do pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega da 
Região Administrativa Especial de Macau:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de concurso de prestação de provas. A inscrição é 
feita em dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, mediante a apresentação 
da ficha de inscrição em concurso à Divisão de Recursos Hu-
manos. Quanto aos critérios de requisitos em relação ao pre-
sente concurso, cujo cálculo se baseia em dados de candidatos, 
existentes ou apresentados no termo do prazo de apresentação 
de inscrição. O prazo de validade esgota-se com o preenchi-
mento dos lugares postos a concurso.

2. Condições de candidatura

Pode candidatar-se o pessoal da categoria de subcomissário 
alfandegário que reúne as condições previstas no n.º 2 do arti-
go 11.º e no artigo 17.º e/ou 19.º da Lei n.º 3/2003.

3. Apresentação de candidatura

A admissão ao concurso faz-se mediante o preenchimento 
da ficha de inscrição em concurso (adquirida na subunidade 
orgânica ou descarregada da página electrónica destes Servi-
ços), devendo a mesma ser entregue à Divisão de Recursos Hu-
manos dentro do prazo indicado e no horário de expediente, 
acompanhado do certificado de habilitação académica (se for 
necessário).

4. Conteúdo funcional

As disposições previstas no Mapa II anexo ao Regulamento 
Administrativo  n.º 4/2003, relativamente às funções do comis-
sário alfandegário.

5. Vencimento

O comissário alfandegário, 1.º escalão, vence pelo índice 650 
da tabela indiciária constante do anexo da Lei n.º 3/2003, com 
alteração introduzida pela Lei n.º 4/2006 e pela Lei n.º 2/2008.

海 關

通 告

按照保安司司長於二零一八年一月二日所作的批示，根據經

第2/2008號法律修改的第3/2003號法律、經第14/2008號行政法

規修改的第1/2004號行政法規、適用經第23/2017號行政法規修

改的第14/2016號行政法規的相關規定及第139/2009號保安司司

長批示，海關將以考核方式進行限制性晉級開考，目的為填補澳

門海關關員編制高級職程第一職階關務監督五缺。

1. 方式、期限及有效期

本開考以考核方式進行。申請准考的期限為十日，自開考通

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，

以向人力資源處遞交報名表為之。而有關是次開考的各項要件

的標準，均以截至報名期屆滿日投考人的資料為計算基礎。開考

的有效期在空缺被填補後終止。

2. 投考條件

凡符合第3/2003號法律第十一條第二款、第十七條及/或第

十九條的規定之副關務監督職級人員均可報考。

3. 投考方式

投考人須填寫報名表並連學歷證明的文件（倘有需要），於

上指期限及辦公時間內遞交到人力資源處。（報名表可於海關附

屬單位索取或於本部門網頁內下載。）

4. 職務範圍

根據第4/2003號行政法規附表二內有關關務監督的職能。

5. 薪俸及報酬

適用經第4/2006號法律及第2/2008號法律修改的第3/2003

號法律附表所載的第一職階關務監督薪俸點（650點）。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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6. 甄選方法

根據經第14/2008號行政法規修改的第1/2004號行政法規第

四條第三款及第四十一條的規定，是次開考設有一般考試階段

及專業考試階段，一般考試階段中的各項甄選方法均具淘汰性

質，但心理測驗除外，各階段的內容如下：

6.1 一般考試階段：

 1）知識考試

（1）通識測試——30%

（2）行動管理——30%

（3）行政管理——40%

 2）體格檢查

 3）體能考試

 4）心理測驗

倘知識考試、體格檢查及體能考試評核結果為不合格者，即

被淘汰，知識考試低於50分者等同不合格。相關大綱及條件載於

第139/2009號保安司司長批示。

6.2 專業考試階段分兩個部份：

 1）專業面試——70%

 2）履歷分析——30%

7. 最後評分：通過一般考試者，被納入最後評分。根據第

14/2016號行政法規第三十二條第三款的規定，是次開考的評分

方式為：專業考試——40%、知識考試——50%、心理測驗——

10%。

8. 臨時名單、確定名單及成績名單的張貼地點

澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關大樓人力資源處及

上載於澳門海關網頁：http://www.customs.gov.mo。

9. 適用法例

本開考程序經第2/2008號法律修改的第3/2003號法律、

經第14/2008號行政法規所修改的第1/2004號行政法規、經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規及第139/2009

號保安司司長批示所規範。

10. 典試委員會之組成：

主席：關務總長 李煜輝

6. Método de selecção

Nos termos do n.º 3 do artigo 4.º e artigo 41.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 1/2004, com a nova redacção dada pelo 
Regulamento Administrativo n.º 14/2008, o presente concurso 
divide-se na fase das provas gerais e na fase das provas profis-
sionais, tendo cada fase o respectivo conteúdo:

6.1 Fase das provas gerais:

1. Prova de conhecimentos;

(1) Prova de conhecimentos gerais — 30%;

(2) Gestão de operações — 30%;

(3) Gestão administrativa — 40%.

2. Exame médico;

3. Prova física;

4. Exame psicológico.

São eliminados os candidatos não aprovados na prova de co-
nhecimentos, no exame médico e na prova física. Consideram-
-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação in-
ferior a 50 valores na prova de conhecimentos. Os respectivos 
programas e as condições necessárias constam do Despacho do 
Secretário para a Segurança n.º 139/2009.

6.2 A fase das provas profissionais divide-se em duas partes:

1. Entrevista profissional — 70%;

2. Análise curricular — 30%.

7. Classificação final

São admitidos para a classificação final os candidatos que 
fiquem aprovados nas provas gerais. Nos termos do n.º 3 do ar-
tigo 32.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, a classi-
ficação do presente concurso é ponderada pela seguinte forma: 
Prova profissional — 40%; Prova de conhecimentos — 50%; 
Exame psicológico — 10%.

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

Divisão de Recursos Humanos, sita na Rua de S.Tiago da 
Barra, Doca D. Carlos I, SW, Barra, Macau, e página electró-
nica dos Serviços de Alfândega de Macau: http://www.customs.
gov.mo.

9. Legislação aplicável

O presente procedimento de concurso rege-se pelas normas 
constantes da Lei n.º 3/2003, com a nova redacção dada pela 
Lei n.º 2/2008 e do Regulamento Administrativo n.º 1/2004, 
com a nova redacção dada pelo Regulamento Administrativo 
n.º 14/2008, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, com 
as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017 e do Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 139/2009.

10. Composição do júri

Presidente: Lei Iok Fai, intendente alfandegário.
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正選委員：副關務總長 余益銓

     副關務總長 黃志勇

候補委員：副關務總長 譚燕雯

     副關務總長 黃永明

二零一八年二月五日於海關

副關長 吳國慶

 （是項刊登費用為 $4,796.00）

行 政 公 職 局

通 告

第009/DIR/DES/2018號批示

根據公布於二零一七年四月五日第十四期《澳門特別行政區

公報》第二組，經二零一七年三月二十四日行政法務司司長確認

的二零一七年三月二十九日第015/DIR/DES/2017號行政公職局

局長批示，本人決定：

一、轉授予行政公職局公務人員規劃及招聘廳廳長馮方丹

作出下列行為的權限：

（1）核准屬下工作人員及其附屬單位工作人員每年的人員

年假表；

（2）批准屬下工作人員及其附屬單位工作人員享受年假的

申請。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、對現轉授予的權限，本人保留一切收回權及監管權。

四、獲轉授權人自二零一八年一月十九日起在本轉授權範圍

內所作的行為，予以追認。

五、廢止公布於二零一七年十月十一日第四十一期《澳門特

別行政區公報》第二組的九月二十八日第030/DIR/DES/2017號

批示中第一點有關轉授權限予公務人員規劃及招聘廳廳長曾慶

彬的部份。

Vogais efectivos: U Iek Chun, subintendente alfandegário; e

Wong Chi Iong, subintendente alfandegário.

Vogais suplentes: Tam In Man, subintendente alfandegária; e

Wong Weng Meng, subintendente alfandegário.

Serviços de Alfândega, aos 5 de Fevereiro de 2018.

O Subdirector-geral, Ng Kuok Heng.

(Custo desta publicação $ 4 796,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Avisos

Despacho n.º 009/DIR/DES/2018

Nos termos do disposto no Despacho do Director dos Servi-
ços de Administração e Função Pública n.º 15/DIR/DES/2017, 
de 29 de Março de 2017, homologado por despacho da Secre-
tária para a Administração e Justiça, de 24 de Março de 2017, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 14, II Série, de 5 de Abril de 2017, determino:

1. São subdelegadas no chefe do Departamento de Planea-
mento e Recrutamento dos Trabalhadores dos Serviços Públi-
cos, Fong Fong Tan, as seguintes competências:

1) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do pessoal subor-
dinado e do pessoal das respectivas subunidades;

2) Autorizar o requerimento do gozo de férias do pessoal 
subordinado e do pessoal das respectivas subunidades.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. As competências ora subdelegadas são feitas sem prejuízo 
dos poderes de avocação e superintendência.

4. São ratificados os actos praticados pelos subdelegados, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 19 de 
Janeiro de 2018.

5. São revogadas as respectivas competências subdelegadas 
no chefe do Departamento de Planeamento e Recrutamento 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, Chang Heng Pan, 
prevista no ponto 1 do Despacho n.º 030/DIR/DES/2017, de 28 
de Setembro, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 41, II 
Série, de 11 de Outubro de 2017.
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六、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公布日起產生效

力。

（經行政公職局局長於二零一八年二月九日的批示確認）

二零一八年二月十二日於行政公職局

副局長 馮若儀

第010/DIR/DES/2018號批示

根據公布於二零一七年四月五日第十四期《澳門特別行政區

公報》第二組，經二零一七年三月二十四日行政法務司司長確認

的二零一七年三月二十九日第017/DIR/DES/2017號行政公職局

局長批示，本人決定：

一、轉授予行政公職局公務人員培訓中心主任梁寶鳳作出下

列行為的權限：

（1）核准屬下工作人員及其附屬單位工作人員每年的人員

年假表；

（2）批准屬下工作人員及其附屬單位工作人員享受年假的

申請；

（3）簽署課程招生、寄送已簽發證書、派發印刷品或宣傳

品、借用場地的函件；

（4）簽署召集書、培訓課程的出席、修讀或修畢聲明書；

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、對現轉授予的權限，本人保留一切收回權及監管權。

四、獲轉授權人自二零一八年二月六日起在本轉授權範圍內

所作的行為，予以追認。

五、廢止公布於二零一七年十月十一日第四十一期《澳門特

別行政區公報》第二組的九月二十八日第032/DIR/DES/2017號

批示中第一點及第二點有關轉授權限予公務人員培訓中心主任

陳玉玲的部份。

六、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公布日起產生效

力。

（經行政公職局局長於二零一八年二月九日確認）

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

 (Homologado por despacho do director dos Serviços de Admi-

nistração e Função Pública, de 9 de Fevereiro de 2018).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 12 de Fevereiro de 2018.

A Subdirectora dos Serviços, Joana Maria Noronha.

Despacho n.º 010/DIR/DES/2018

Nos termos do disposto no Despacho do Director dos Servi-
ços de Administração e Função Pública n.º 17/DIR/DES/2017, 
de 29 de Março de 2017, homologado por despacho da Secre-
tária para a Administração e Justiça, de 24 de Março de 2017, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 14, II Série, de 5 de Abril de 2017, determino:

1. São subdelegadas na chefe do Centro de Formação para 
os Trabalhadores dos Serviços Públicos, Leong Pou Fong, as 
seguintes competências:

1) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do pessoal subor-
dinado e do pessoal das respectivas subunidades;

2) Autorizar o requerimento do gozo de férias do pessoal 
subordinado e do pessoal das respectivas subunidades;

3) Assinar ofícios relativos à abertura de inscrições para cur-
sos, envio de certificados de cursos passados, distribuição de 
publicidade e materiais de divulgação, ou cedência de instala-
ções;

4) Assinar convocatórias, declarações de participação, de 
frequência ou de conclusão de acções de formação.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. As competências ora subdelegadas são feitas sem prejuízo 
dos poderes de avocação e superintendência.

4. São ratificados os actos praticados pelos subdelegados, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 6 de 
Fevereiro de 2018.

5. São revogadas as respectivas competências subdelegadas 
na chefe do Centro de Formação para os Trabalhadores dos 
Serviços Públicos, Yolanda Lau Chan, previstas nos pontos 1 e 
2 do Despacho n.º 032/DIR/DES/2017, de 28 de Setembro, pu-
blicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 41, II Série, de 11 de 
Outubro de 2017. 

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

(Homologado por despacho do director dos Serviços de Adminis-

tração e Função Pública, de 9 de Fevereiro de 2018).



2792 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2018 年 2 月 21 日

二零一八年二月十二日於行政公職局

副局長 羅健儀

（是項刊登費用為 $4,009.00）

統 計 暨 普 查 局

通 告

茲公佈，在為填補統計暨普查局一般行政技術輔助範疇技

術輔導員職程第一職階二等技術輔導員編制內一個職缺以及行

政任用合同制度填補的五個職缺，以及未來兩年在同一範疇出

現的第一職階二等技術輔導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

一七年十二月六日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組第

二副刊的載明擬填補開考職位部門的通告中所列的職缺，本局

定於二零一八年三月廿五日下午二時三十分為參加職務能力評估

程序的准考人舉行知識考試（筆試），時間為三小時。考試地點

如下：

——澳門高樓街36號海星中學；

——澳門筷子基街筷子基社屋廣大中學；

——澳門冼星海大馬路教業中學（中學部）；

——澳門亞馬喇馬路6號鮑思高粵華小學；

——澳門白鴿巢前地5-7號東南學校（中學部）。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，將於二零一八年二月廿一日張貼於澳門宋

玉生廣場411-417號皇朝廣場十七樓統計暨普查局。准考人可

於辦公時間（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）到上述地點查閱，亦可在本局網頁

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

safp.gov.mo/）查閱。

二零一八年二月七日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,908.00）

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 12 de Fevereiro de 2018.

A Subdirectora dos Serviços, Lo Kin I.

(Custo desta publicação $ 4 009,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa de 
avaliação de competências funcionais da Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos, do concurso de gestão uniformizada externo, 
de prestação de provas, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 28 
de Dezembro de 2016, para o preenchimento de um lugar vago, no 
quadro, e cinco lugares vagos, em regime de contrato administrati-
vo de provimento, e dos que vierem a verificar-se no prazo de dois 
anos, nestes Serviços, na categoria de adjunto-técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-
-administrativo geral, indicados no aviso onde constam os Serviços 
interessados no preenchimento dos lugares postos a concurso, pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 49, II Série, 2.º suplemento, de 6 de Dezembro de 2017, a 
prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3 horas 
e será realizada no dia 25 de Março de 2018, às 14,30 horas, nos se-
guintes locais:

— Escola Estrela do Mar, sita na Rua do Padre António, n.º 36, 
Macau;

— Escola Kwong Tai, sita na Rua de Fái Chi Kei, Habitação 
Social do Fai Chi Kei, Macau;

— Escola Kao Yip (Secção Secundária), sita na Avenida 
Xian Xing Hai, Macau;

— Colégio Dom Bosco (Yuet Wah), sito na Estrada Ferreira 
do Amaral, n.º 6, Macau;

— Escola Tong Nam (Secundária), sita na Praça de Luís de 
Camões, n.os 5-7, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos 
pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a realiza-
ção da prova escrita, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos, serão afixadas no dia 21 de Fevereiro de 2018,  na 
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, sita no Edif. Dy-
nasty Plaza, Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, 17.º 
andar, Macau, podendo ser consultadas no local indicado, 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), bem como na página 
electrónica destes Serviços (http://www.dsec.gov.mo/) e na página 
electrónica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 7 de Feve-
reiro de 2018.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 908,00)
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澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

公 告

第003/CON-IPIM/2018號公開招標

根據經濟財政司司長於二零一八年一月二十三日作出的批

示，澳門貿易投資促進局為提供「2018及2019澳門國際品牌連

鎖加盟展」承辦服務進行公開招標。有意投標者可從二零一八

年二月二十一日起，至二零一八年三月十三日止，於辦公日上午

九時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分（星期一至

四）或五時三十分（星期五），前往澳門友誼大馬路918號世貿

中心四樓澳門貿易投資促進局會展發展及活動推廣廳查閱招

標卷宗，或於澳門貿易投資促進局接待處繳付澳門幣貳佰圓正

（$200.00）之費用，以取得招標卷宗的影印本。

為投標者安排的說明會，將於二零一八年二月二十六日上午

十時在澳門宋玉生廣場263號「中土大廈」十九樓澳門貿易投資

促進局會議室舉行。

投標書應交往澳門友誼大馬路918號世貿中心四樓澳門貿易

投資促進局接待處。遞交投標書之截止時間為二零一八年三月

十三日下午五時正。

開標將於二零一八年三月十四日上午十時在澳門宋玉生廣場

263號「中土大廈」十九樓澳門貿易投資促進局會議室舉行。根

據七月六日第63/85/M號法令的規定，投標人或其法定代表應提

交相關證明文件（參見招標方案第8.3項）出席開標會議。

投標人須透過銀行本票或銀行擔保向澳門貿易投資促進局

提交澳門幣叁拾壹萬貳仟圓正（$312,000.00）作為臨時擔保。

二零一八年二月十二日於澳門貿易投資促進局

代主席 吳愛華

（是項刊登費用為 $1,840.00）

治 安 警 察 局

通 告

按照保安司司長於二零一八年一月十九日所作之批示，由本

通告刊登於《澳門特別行政區公報》之翌日起計算十日內，開考

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO

INVESTIMENTO DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 003/CON-IPIM/2018

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 23 de Janeiro de 2018, se encon-
tra aberto o concurso público para a prestação de serviços de 
coordenação da  «Exposição de Franquia de Macau» (MFE) em 
2018 e 2019, realizado pelo Instituto de Promoção do Comércio 
e do Investimento de Macau. Os interessados podem consultar, 
desde o dia 21 de Fevereiro de 2018 até o dia 13 de Março de 
2018, o processo do concurso no Departamento de Actividades 
Promocionais e de Desenvolvimento de Convenções e Exposições 
do IPIM, sito na Avenida da Amizade, n.º 918, Edf. World Trade 
Centre, 4.º andar, Macau, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas, 
e das 14,30 às 17,45 horas (2.ª a 5.ª feira) ou 17,30 horas (6.ª feira), 
podendo ainda adquirir fotocópia do processo do concurso ao 
preço de duzentas patacas ($200,00), no Centro de Atendimento 
do IPIM, sito no 4.º andar do mesmo edifício.

A sessão de esclarecimentos destinada ao presente con-
curso realizar-se-á na sala de reunião do IPIM, sita no 19.º 
andar do Edifício China Civil Plaza, na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.º 263, Macau, no dia 26 de Fevereiro de 2018, 
pelas 10,00 horas.

As propostas devem ser entregues no Centro de Atendimen-
to do IPIM, na Avenida da Amizade, n.º 918, Edf. World Trade 
Centre, 4.º andar, Macau. O prazo para a entrega das propostas 
terminará às 17,00 horas do dia 13 de Março de 2018.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na 
sala de reunião do IPIM acima mencionada, no 19.º andar 
do Edifício China Civil Plaza, sito na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.º 263, Macau, no dia 14 de Março de 2018, pe-
las 10,00 horas. Nos termos do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 
de Julho, os concorrentes ou seus representantes legais devem 
apresentar os respectivos documentos comprovativos (vide 8.3 
do programa do concurso) para efeitos de assistirem ao acto de 
abertura das propostas.

Os concorrentes devem prestar uma caução provisória no 
valor de trezentas e doze mil patacas ($312 000,00), à ordem do 
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, 
por ordem de caixa ou garantia bancária.

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 12 de Fevereiro de 2018.

A Presidente, substituta, do IPIM, Glória Batalha Ung.

(Custo desta publicação $ 1 840,00)

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 19 de Janeiro de 2018, encontra-se aberto o concurso de 
admissão ao curso de promoção a subchefe da carreira ordiná-
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普通職程及機械職程之副警長升級課程之錄取考試，以填補編

制內普通職程五十個及機械職程一個之空缺。

根據第81/2005號保安司司長批示，核准為副警長錄取考試

而設的特定計算公式。為效力起見，根據現行《澳門保安部隊軍

事化人員通則》第一百六十七條第一款之內容，有關列作是次投

考升級課程而需評估的甄選因素，以二零一八年三月五日為截止

計算日。

是次升級課程有效期為一年，自該課程完結公佈總成績日

起計算。

二零一八年一月三十日於治安警察局

局長 梁文昌警務總監

（是項刊登費用為 $1,224.00）

司 法 警 察 局

通 告

第2/DIR-PJ/2018號批示

根據第15/2009號法律第十條，第26/2009號行政法規第

二十二條及第二十三條，以及公佈於二零一八年一月二十四日第

四期《澳門特別行政區公報》第二組的第23/2018號保安司司長

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及轉授予司法警察局

杜淑森副局長：

（一）領導及協調其屬下工作人員，管理及計劃廳和司法警

察學校；

（二）在上項範圍內，行使下列職權：

1. 核准人員年假表；

2. 批准人員享受年假，以及應申請而批准人員提前或延遲

享受年假，但主管人員除外；

3. 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，但主管人員除外；

4. 決定缺勤是否合理，但主管人員除外；

ria e da carreira mecânico, com vista ao preenchimento de 50 
vagas da carreira ordinária e 1 vaga da carreira de mecânico, 
pelo prazo de dez dias, a contar do dia seguinte à publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 81/2005 é 
aprovada a fórmula específica de cálculo para o concurso de 
admissão ao posto de subchefe. Para os devidos efeitos, o prazo 
de contagem dos factores de selecção a apreciar no âmbito des-
te concurso, nos termos do n.º 1 do artigo 167.º do Estatuto dos 
Militarizados das Forças de Segurança de Macau, termina no 
dia 5 de Março de 2018.

A validade do presente curso de promoção é de um ano, 
contada a partir do dia da publicação da classificação final no 
termo do respectivo curso.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 30 de Janeiro de 
2018.

O Comandante, Leong Man Cheong, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Aviso

Despacho n.º 2/DIR-PJ/2018

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, dos artigos 22.º 
e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e do n.º 3 do 
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 23/2018, publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 4, II Série, de 24 de Janeiro de 2018, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na subdirectora da Polícia 
Judiciária, Tou Sok Sam, as seguintes minhas competências 
próprias e subdelegadas:

1) Dirigir e coordenar os trabalhadores que lhe estão afec-
tos, o Departamento de Gestão e Planeamento e a Escola de 
Polícia Judiciária;

2) Exercer as seguintes competências no âmbito da alínea 
anterior:

(1) Aprovar o mapa de férias do pessoal; 

(2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
adiamento a pedido do pessoal, com excepção do pessoal de 
chefia;

(3) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais ou por conveniência de serviço, com excepção do 
pessoal de chefia;

(4) Justificar faltas do pessoal, com excepção do pessoal de 
chefia;
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5. 批准特別假期或在放棄特別假期時發給有關補償，但主

管人員除外；

6. 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；

7. 簽署及分派在其領導下各附屬單位的函件及文書，但以其

性質不取決於局長的決定為限；

8. 作出第23/2018號保安司司長批示第一款（六）、（十）、

（十一）、（十二）、（十九）及（二十七）項規定的行為。

二、將下列本身及獲轉授的職權授予及轉授予司法警察局陳

堅雄副局長：

（一）領導和協調其屬下工作人員，刑事調查廳、博彩及經

濟罪案調查廳和刑事技術廳；

（二）在上項範圍內，行使下列職權：

1. 核准人員年假表；

2. 批准享受年假，以及應申請而批准提前或延遲享受年假，

但主管人員除外；

3. 就因個人理由或工作需要而提交的累積年假的申請作出

決定，但主管人員除外；

4. 決定缺勤是否合理，但主管人員除外；

5. 批准特別假期或放棄特別假期時發給有關補償，但主管

人員除外；

6. 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；

7. 簽署及分派在其領導下各附屬單位的函件及文書，但以其

性質不取決於局長的決定為限。

8. 作出第23/2018號保安司司長批示第一款（六）、（十）、

（十一）、（十二）及（十九）規定的行為。

（三）批准簽發有關刑事調查範疇的存檔文件的證明，但法

律另有規定者除外。

三、本授予及轉授予的權限不妨礙收回權和監管權。

(5) Autorizar licença especial ou atribuir a compensação 
prevista no caso de renúncia à licença especial do pessoal, com 
excepção do pessoal de chefia;

(6) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau;

(7) Proceder à assinatura e encaminhamento de corres-
pondência e expediente que decorram das competências das 
subunidades orgânicas sob sua direcção e que não careçam de 
decisão que, por natureza, não caiba especialmente ao director;

(8) Praticar os actos previstos nas alíneas 6), 10), 11), 12), 
19) e 27) do n.º 1 do Despacho do Secretário para a Seguran-
ça n.º 23/2018.

2. São delegadas e subdelegadas no subdirector, da Polícia 
Judiciária, Chan Kin Hong, as seguintes minhas competências 
próprias e subdelegadas: 

1) Dirigir e coordenar os trabalhadores que lhe estão afectos, 
o Departamento de Investigação Criminal, o Departamento de 
Investigação de Crimes relacionados com o Jogo e Económicos 
e o Departamento de Ciências Forenses;

2) Exercer as seguintes competências no âmbito da alínea 
anterior:

(1) Aprovar o mapa de férias do pessoal; 

(2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
adiamento a pedido do pessoal, com excepção do pessoal de 
chefia;

(3) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais ou por conveniência de serviço, com excepção do 
pessoal de chefia;

(4) Justificar faltas do pessoal, com excepção do pessoal de 
chefia;

(5) Autorizar licença especial ou atribuir a compensação 
prevista no caso de renúncia à licença especial do pessoal, com 
excepção do pessoal de chefia;

(6) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau;

(7) Proceder à assinatura e encaminhamento de corres-
pondência e expediente que decorram das competências das 
subunidades orgânicas sob sua direcção e que não careçam de 
decisão que, por natureza, não caiba especialmente ao director;

(8) Praticar os actos previstos nas alíneas 6), 10), 11), 12) e 19) 
do n.º 1 do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 23/2018.

3) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados, respeitante à área de investigação criminal, com exclu-
são dos excepcionados por lei.

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



2796 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2018 年 2 月 21 日

四、對行使本批示授予及轉授予的權限而作出的行為，可提

起必要訴願。

五、本批示自公佈之日起產生效力，但不妨礙下款規定的適

用。

六、由二零一八年二月一日至本批示刊登日期間，杜淑森副

局長及陳堅雄副局長在本授權及轉授權範圍內所作的行為，予

以追認。

（二零一八年二月六日由保安司司長批示認可）

二零一八年二月十二日於司法警察局

局長 薛仲明

（是項刊登費用為 $4,185.00）

消 防 局

通 告

根據保安司司長於二零一八年一月三十一日之批示所核准，

關於開設升級課程考試，以填補消防局人員編制基礎職程中之

14個副消防區長空缺，由本通告刊登於《澳門特別行政區公報》

之翌日起計，十天期限內，接受報名投考。

應考人的總評分是根據第81/2005號保安司司長批示核准的

特定公式計算及該升級課程的有效期為自升級課程之最後評核

名單公布日起計，為期一年。

二零一八年二月六日於消防局

局長 梁毓森消防總監

（是項刊登費用為 $950.00）

澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校

公 告

根據現行《澳門保安部隊高等學校規章》第一百一十一條

之規定，第十七屆警官培訓課程准考人名單於二零一八年二月

二十七日起張貼位於路環石街之澳門保安部隊高等學校大堂、

新口岸友誼巷之澳門保安部隊高等學校分教處大堂以及澳門兵

4. Dos actos praticados no uso dos poderes delegados e sub-
delegados no presente despacho cabe recurso hierárquico ne-
cessário.

5. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

6. São ratificados todos os actos praticados pela subdirectora, 
Tou Sok Sam, e pelo subdirector, Chan Kin Hong, no âmbito 
das competências ora delegadas e subdelegadas, entre 1 de Fe-
vereiro de 2018 e a data da publicação do presente despacho.

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

Segurança, de 6 de Fevereiro de 2018).

Polícia Judiciária, aos 12 de Fevereiro de 2018.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 4 185,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Autorizado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Segurança, de 31 de Janeiro de 2018, encontra-se aberto o con-
curso ao curso de promoção para o preenchimento de catorze 
vagas de subchefe, existentes na carreira de base do quadro 
do pessoal do Corpo de Bombeiros, pelo prazo de dez dias, a 
contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
bem como das que vierem a ocorrer.

A classificação final dos concorrentes é a resultante da apli-
cação de fórmula específica aprovada por Despacho do Secre-
tário para a Segurança n.º 81/2005, e o prazo de validade do 
respectivo curso de promoção é um ano, contado a partir do 
dia da publicação da classificação final do curso.

Corpo de Bombeiros, aos 6 de Fevereiro de 2018.

O Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 950,00)

ESCOLA SUPERIOR DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

DE MACAU

Anúncio

Nos termos do artigo 111.º do Regulamento da Escola Su-
perior das Forças de Segurança de Macau, vigente, a lista dos 
candidatos do concurso de admissão ao 17.º  Curso de Forma-
ção de Oficiais destinado, ao Corpo de Polícia de Segurança 
Pública, encontra-se afixar, em 27 de Fevereiro de 2018, no 
átrio, da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 
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營斜巷之澳門保安部隊事務局大堂內，以供知悉。同時亦可瀏覽

保安部隊網頁，網址為http://www.fsm.gov.mo。其後，各甄選階

段之准考人名單亦將於上述地點及網頁公佈。

二零一八年二月六日於澳門保安部隊高等學校

校長 許少勇消防總監

（是項刊登費用為 $1,194.00）

衛 生 局

名 單

為填補衛生局編制內高級衛生技術員職程第一職階首席顧

問高級衛生技術員（化驗職務範疇）一缺，經二零一七年十月

十八日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方

式進行限制性晉級開考的公告。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人：  分（一百分制）

劉綺芬 ........................................................................... 71.45

根據經第23/2017號行政法規修改的第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》公佈之翌日起計十個

工作日內，就成績名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一八年一月三十一日社會文化司司長的批示認可）

二零一八年一月二十五日於衛生局

典試委員會：

主席：廳長 葉炳基 

正選委員：首席顧問高級衛生技術員 孫偉若

  首席顧問高級衛生技術員 林子輝                

（是項刊登費用為 $1,537.00）

sita na Calçada do Quartel, Coloane, da extensão da Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau, sita na Travessa 
da Amizade e da Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis S. Francisco, 
Macau, para conhecimento público dos interessados. A mes-
ma também poderá ser consultada na página electrónica das 
Forças de Segurança de Macau (http://www.fsm.gov.mo). Para 
além, os resultados das diversas fases de selecção também po-
derão ser consultadas na página electrónica e nos locais acima 
referidos.

Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aos 6 de 
Fevereiro de 2018.

O Director, Hoi Sio Iong, chefe-mor do CB.

(Custo desta publicação $ 1 194,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, de 
acesso, condicionado, de prestação de provas, para o preen-
chimento de um lugar de técnico superior de saúde assessor 
principal, 1.º escalão, área funcional laboratorial, da carreira 
de técnico superior de saúde, do quadro dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 18 de Ou-
tubro de 2017:

Candidato aprovado:  valores 
 (100 valores pontuais)

Lau I Fan ............................................................................. 71,45

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), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, o candidato pode in-
terpor recurso da presente lista para a entidade que autorizou 
a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, contados 
do dia seguinte à data da publicação do anúncio desta lista no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Janeiro de 2018).

 Serviços de Saúde, aos 25 de Janeiro de 2018.

O Júri:

Presidente: Ip Peng Kei, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Sun Wai Ieok, técnico superior de saúde 
assessor principal; e

Lam Chi Fai, técnico superior de saúde assessor principal.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)
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公 告

為填補經由衛生局以行政任用合同制度任用的高級衛生技

術員職程第一職階首席高級衛生技術員（放射職務範疇）一缺，

現根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員

職程制度》、第6/2010號法律《藥劑師及高級衛生技術員職程

制度》及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定，以考核方式進行

限制性晉級開考，有關開考通告正張貼在仁伯爵綜合醫院地下

（R/C）衛生局人事處，並於本局網頁內公佈。報考應自有關公

告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個辦公日起計十天內

作出。

二零一八年二月十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $950.00）

通 告

茲公佈，在為填補衛生局編制內公共衛生範疇高級技術員

職程第一職階二等高級技術員六個職缺以及未來兩年同一範

疇出現的第一職階二等高級技術員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月十九日第

四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，按照刊登於二零

一七年九月二十七日第三十九期《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，本局定於二

零一八年三月四日下午二時三十分為參加專業能力評估程序的

准考人舉行知識考試（筆試），考試時間為三小時，考試地點如

下：

——澳門黑沙環中街18地段黑沙環衛生中心三樓。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，已張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處。准考

人可於辦公時間（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）到上述地點查閱，亦可在本局網

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

safp.gov.mo/）查閱。

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no r/c do Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, e publicado no website destes Serviços, 
o aviso referente à abertura do concurso de acesso, de prestação 
de provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saú-
de, nos termos definidos nas Leis n.º 14/2009 (Regime das car-
reiras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei 
n.º 4/2017 e n.º 6/2010 (Regime das carreiras de farmacêutico e 
de técnico superior de saúde) e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, para o preenchimento 
de um lugar de técnico superior de saúde principal, 1.º escalão,  
área funcional radiológica, da carreira de técnico superior de 
saúde, provido em regime de contrato administrativo de pro-
vimento dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo para a 
apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 12 de Fevereiro de 2018.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 950,00)

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa 
de avaliação de competências profissionais dos Serviços de 
Saúde, do concurso de gestão uniformizada externo, de pres-
tação de provas, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, 
de 19 de Outubro de 2016, para o preenchimento de seis luga-
res vagos no quadro, e dos que vierem a verificar-se no prazo 
de dois anos, nestes Serviços, na categoria de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de saúde pública, indicados no aviso onde constam os Serviços 
interessados no preenchimento dos lugares postos a concurso, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 39, II Série, de 27 de Setembro de 2017, a 
prova de conhecimentos (prova escrita) será realizada no dia 4 
de Março de 2018, às 14,30 horas e terá a duração de 3 horas, 
no seguinte local: 

— Centro de Saúde da Areia Preta, 3.º andar, sito na Rua 
Central da Areia Preta, Lote de Terra 18, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 
realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, encontram-se afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de 
S. Januário, Macau, podendo ser consultadas no local indicado 
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), bem 
como na página electrónica dos Serviços de Saúde — http://
www.ssm.gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — 
http://www.safp.gov.mo/.
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二零一八年二月九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,537.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

為填補教育暨青年局行政任用合同人員以下空缺，經於二零

一七年十一月二十二日第四十七期《澳門特別行政區公報》第二

組刊登以考核方式開考的通告，現根據經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培

訓》第二十七條第二款的規定，確定名單已張貼在約翰四世大馬

路7-9號一樓（或可瀏覽本局網頁：http://www.dsej.gov.mo）以供

查閱。

第一職階教學助理員職程：

──輔助教學工作──三缺（職位編號：AE01/2017）。

二零一八年二月九日於教育暨青年局

局長 老柏生

（是項刊登費用為 $1,087.00）

為填補教育暨青年局二零一八年行政任用合同人員以下

空缺，經於二零一七年十一月二十二日第四十七期《澳門特別

行政區公報》第二組刊登以考核方式開考的通告，現根據經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選和晉級培訓》第二十七條第三款的規定，筆試（知識

考試第一階段）地點、日期及時間的通告，已張貼於澳門約翰四

世大馬路7-9號一樓（或可瀏覽本局網頁：http://www.dsej.gov.

mo）以供查閱。

第一職階中學教育一級教師職程：

──特殊教育範疇──三缺（職位編號：DS03/2017*）

Serviços de Saúde, aos 9 de Fevereiro de 2018.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 537,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncios

Faz-se público que se encontra afixada e pode ser consulta-
da, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e também no 
website desta Direcção de Serviços: http://www.dsej.gov.mo), a 
lista definitiva dos candidatos admitidos ao concurso de presta-
ção de provas, para o preenchimento dos seguintes lugares em 
regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 47, II Série, de 22 de Novembro de 2017, nos termos 
do artigo 27.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

Carreira de auxiliar de ensino, 1.º escalão:

— Apoio ao trabalho pedagógico — três lugares (Número de 
referência: AE01/2017).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 9 de 
Fevereiro de 2018.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 1 087,00)

Faz-se público que se encontram afixados e podem ser con-
sultados, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e tam-
bém no website desta Direcção de Serviços: http://www.dsej.
gov.mo), os avisos sobre o local, data e hora da prova escrita 
(1.ª fase das provas de conhecimentos) relativa ao concurso 
de prestação de provas, para o preenchimento dos seguintes 
lugares, para o ano de 2018, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento da Direcção dos Serviços de Educação 
e Juventude, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 22 
de Novembro de 2017, nos termos do artigo 27.º, n.º 3, do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017:

Carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º es-
calão:

— Área do ensino especial — três lugares (Número de refe-
rência: DS03/2017*)
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── 學科領域：數學──一缺（職位編號：DS04/2017）

──學科領域：物理──一缺（職位編號：DS05/2017）

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師（小學）職程：

──中文範疇──五缺（職位編號：DP06/2017）

──英文範疇──一缺（職位編號：DP07/2017*）

──英文範疇──一缺（職位編號：DP08/2017）

*於行政單位擔任工作

二零一八年二月九日於教育暨青年局

局長 老柏生

（是項刊登費用為 $1,732.00）

體 育 局

通 告

按照刊登於二零一七年九月二十日第三十八期《澳門特別行

政區公報》第二組內的通告，本局以考核方式進行對外開考，以

錄取四名實習人員參加進入高級衛生技術員職程（康復職務範

疇——物理治療）的實習，以便填補體育局人員編制高級衛生技

術員職程第一職階二等高級衛生技術員（康復職務範疇——物

理治療）四缺。

本局定於二零一八年三月十二日至十四日由下午二時三十分

至五時三十分為准考人舉行甄選面試，時間為十五分鐘。考試地

點為澳門羅理基博士大馬路818號體育局。

參加甄選面試的准考人的日期及時間安排等詳細資料以及

與准考人有關的其他重要資訊於二零一八年二月二十一日張貼

於澳門羅理基博士大馬路818號體育局接待處。准考人可於辦公

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）到上述地點查閱，亦可在本局網頁（ht tp://

www.sport.gov.mo/）查閱。

二零一八年二月十二日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,292.00）

 — Área disciplinar: matemática — um lugar (Número de 
referência: DS04/2017)

 — Área disciplinar: física — um lugar (Número de referên-
cia: DS05/2017)

Carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 
1 (primário), 1.º escalão:

 — Área de língua chinesa — cinco lugares (Número de refe-
rência: DP06/2017)

 — Área de língua inglesa — um lugar (Número de referên-
cia: DP07/2017*)

 — Área de língua inglesa — um lugar (Número de referên-
cia: DP08/2017)

* Exercer funções na subunidade administrativa.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 9 de 
Fevereiro de 2018.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 1 732,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Aviso

Avisam-se os candidatos ao concurso externo, de prestação 
de provas, para a admissão de quatro lugares de estagiário ao 
estágio para ingresso na carreira de técnico superior de saúde, 
área funcional de reabilitação — fisioterapia, para o preenchi-
mento de quatro lugares de técnico superior de saúde de 2.ª 
classe, 1.º escalão, área funcional de reabilitação — fisioterapia, 
da carreira de técnico superior de saúde do quadro do pessoal 
do Instituto do Desporto, aberto por aviso publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 38, 
II Série, de 20 de Setembro de 2017.

A entrevista de selecção, com a duração de 15 minutos, terá 
lugar de 12 a 14 de Março de 2018, no período das 14,30 às 
17,30 horas e será realizada na sede do Instituto do Desporto, 
sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos, serão afixadas no dia 21 de Fevereiro de 2018, na 
sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodri-
go Rodrigues, n.º 818, em Macau, podendo ser consultadas 
no local indicado 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), bem como na página electrónica do Instituto do 
Desporto (http://www.sport.gov.mo/).

Instituto do Desporto, aos 12 de Fevereiro de 2018.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 292,00)
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郵 電 局

公 告

“為郵電局員工提供度身訂造制服（2018）”

公開招標

郵電局宣佈，根據運輸工務司司長於二零一七年十二月

一日作出的批示，現進行“為郵電局員工提供度身訂造制服

（2018）”之公開招標。在本公告刊登之日起，有意投標人可於

辦公時間內前往澳門議事亭前地郵電局總部大樓二樓210室郵

電局工程、設施管理及總務處查閱有關招標卷宗。

評標標準及其所佔之比重：

• 價格：60%；

• 材料質素：20%；

• 工藝：15%；

• 專業經驗：5%。

交標日期、時間及地點：

• 投標人須在二零一八年三月二十日下午五時截標日期前，

將投標書交予位於澳門議事亭前地郵電局總部大樓二樓209室

之公共關係及總檔案處。

臨時保證金：

• 須向郵電局繳交$30,000.00（澳門幣叁萬圓正）的臨時保

證金。臨時保證金可通過以下方式提供﹕1）銀行擔保書；或2）

透過以現金或銀行本票方式向郵政儲金局遞交。

開標日期、時間及地點：

• 開標儀式將於二零一八年三月二十一日上午九時三十分在

位於澳門議事亭前地郵電局總部大樓二樓小禮堂內舉行。

二零一八年二月九日於郵電局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $2,140.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncio

Concurso público

«Fornecimento de uniformes confeccionados 

por medida para os CTT (2018)»

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, 
doravante CTT, faz público que, de acordo com o despacho do 
Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
de 1 de Dezembro de 2017, se encontra aberto o concurso pú-
blico para o «Fornecimento de uniformes confeccionados por 
medida para os CTT (2018)». O processo do concurso encon-
tra-se disponível, para efeito de consulta, dentro do horário nor-
mal de expediente, na Divisão de Obras, Gestão de Instalações 
e Serviços Gerais, sita no Edifício-Sede dos CTT, Largo do 
Senado, 2.º andar, sala 210, Macau, a partir da data da publica-
ção deste anúncio.

Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores 
de ponderação:

• Preço: 60%;

• Qualidade do material: 20%;

• Qualidade de execução: 15%;

• Experiência profissional: 5%.

Dia, hora e local para entrega das propostas:

• Os concorrentes devem entregar as suas propostas na Di-
visão de Relações Públicas e Arquivo Geral, sita no Edifício-
-Sede dos CTT, Largo do Senado, 2.º andar, sala 209, Macau, 
dentro do horário normal de expediente, até às 17,00 horas do 
dia 20 de Março de 2018.

Caução Provisória:

• Devem ainda os concorrentes prestar uma caução provi-
sória, no valor de $30 000,00 (trinta mil patacas) aos CTT. A 
caução pode ser prestada: 1) mediante garantia bancária; ou 2) 
mediante pagamento em numerário ou em ordem de caixa na 
Caixa Económica Postal.

Dia, hora e local para abertura das propostas:

• O acto público de abertura das propostas do concurso 
realizar-se-á no Auditório dos CTT, sito no Edifício-Sede dos 
CTT, Largo do Senado, 2.º andar, Macau, pelas 9,30 horas do 
dia 21 de Março de 2018.

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
9 de Fevereiro de 2018.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 2 140,00)
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房 屋 局

通 告

第06/IH/2018號批示

本人根據第17/2013號行政法規第五條第二款、第15/2009號

法律第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條的

規定，作出決定如下：

一、授予經濟房屋及援助處處長繆燦成或其代任人以下權

限：

（一）就經濟房屋申請人須補充文件作出決定；

（二）就經濟房屋申請人延期提交或補充證明文件的申請作

出決定；

（三）簽署發給經濟房屋申請人有關補充文件通知的權限。

二、本授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

三、對行使現授予的職權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、本批示自公佈翌日起生效。

二零一八年二月九日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $1,361.00）

交 通 事 務 局

通 告

茲公佈，在為填補交通事務局以行政任用合同任用的土木

工程範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺以

及未來兩年在同一範疇出現的第一職階二等高級技術員職缺而

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

一六年十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）

中，按照刊登於二零一七年九月二十七日第三十九期《澳門特別

行政區公報》第二組副刊的載明擬填補開考職位部門的通告中

所列的職缺，本局定於二零一八年四月十四日下午二時三十分為

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Aviso

Despacho n.º 06/IH/2018

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 17/2013, no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, nos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
determino:

1. São delegadas no chefe da Divisão de Habitação Económi-
ca e de Apoio, Mio Chan Seng, ou no seu substituto, as seguin-
tes competências: 

1) Decidir sobre os documentos complementares que devem 
ser entregues pelos candidatos a habitação económica; 

2) Decidir sobre os pedidos de prorrogação de prazo para 
apresentação de documentos ou para apresentação de docu-
mentos comprovativos complementares, efectuados pelos can-
didatos a habitação económica; 

3) Assinar as notificações, a enviar aos candidatos a habita-
ção económica, sobre os documentos complementares a apre-
sentar. 

2. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados no uso das presentes delegações de 
competências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

Instituto de Habitação, aos 9 de Fevereiro de 2018.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 1 361,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Avisos

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa 
de avaliação de competências profissionais da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), do concurso de 
gestão uniformizada externo, de prestação de provas, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro 
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 catego-
ria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de engenharia civil, 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 39, II Série, Suplemento, 
de 27 de Setembro de 2017, a prova de conhecimentos (prova 
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參加專業能力評估程序的准考人舉行知識考試（筆試），時間為

三小時。考試地點為澳門利瑪竇中學（地址：澳門大三巴巷1號

A）。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，將於二零一八年二月二十一日張貼於澳門馬

交石炮台馬路33號地下服務專區告示版（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.dsat.gov.mo）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

茲公佈，在為填補交通事務局以行政任用合同任用的電子

信息工程範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職

缺以及未來兩年在同一範疇出現的第一職階二等高級技術員職

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

二零一六年十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二

組）中，按照刊登於二零一七年九月二十七日第三十九期《澳門

特別行政區公報》第二組副刊的載明擬填補開考職位部門的通

告中所列的職缺，本局定於二零一八年三月十日下午二時三十分

為參加專業能力評估程序的准考人舉行知識考試（筆試），時間

為三小時。考試地點為澳門利瑪竇中學（地址：澳門大三巴巷1

號A）。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，將於二零一八年二月二十一日張貼於澳門馬

交石炮台馬路33號地下服務專區告示版（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.dsat.gov.mo）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

茲公佈，在為填補交通事務局以行政任用合同任用的社會

傳播範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員三個職缺以

及未來兩年在同一範疇出現的第一職階二等高級技術員職缺而

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

一六年十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）

中，按照刊登於二零一七年九月二十七日第三十九期《澳門特別

行政區公報》第二組副刊的載明擬填補開考職位部門的通告中

escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 14 de 
Abril de 2018, às 14,30 horas, no Colégio Mateus Ricci (Secun-
dário), sito na Travessa de S. Paulo, n.º 1A, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 21 de Fevereiro 
de 2018, no quadro de anúncios da área de atendimento da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), 
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau (patente para 
consulta: segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas), e nos sítios da internet da DSAT 
(http://www.dsat.gov.mo) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo).

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa 
de avaliação de competências profissionais da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), do concurso de 
gestão uniformizada externo, de prestação de provas, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro 
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 catego-
ria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de engenharia electrónica, 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 39, II Série, Suple-
mento, de 27 de Setembro de 2017, a prova de conhecimentos 
(prova escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 
10 de Março de 2018, às 14,30 horas, no Colégio Mateus Ricci 
(Secundário), sito na Travessa de S. Paulo, n.º 1A, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 21 de Fevereiro 
de 2018, no quadro de anúncios da área de atendimento da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), 
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau (patente para 
consulta: segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas), e nos sítios da internet da DSAT 
(http://www.dsat.gov.mo) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo).

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa 
de avaliação de competências profissionais da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), do concurso de 
gestão uniformizada externo, de prestação de provas, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 
2016, para o preenchimento de três lugares vagos em regime 
de contrato administrativo de provimento, e dos que vierem 
a verificar-se no prazo de dois anos, nestes Serviços, na cate-
goria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de comunicação social, indicados no 
aviso onde constam os Serviços interessados no preenchimento 
dos lugares postos a concurso, publicado no Boletim Oficial da 
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所列的職缺，本局定於二零一八年四月八日上午十時正為參加專

業能力評估程序的准考人舉行知識考試（筆試），時間為三小

時。考試地點為澳門海星中學（地址：澳門高樓街36號）。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，將於二零一八年二月二十一日張貼於澳門馬

交石炮台馬路33號地下服務專區告示版（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.dsat.gov.mo）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

茲公佈，在為填補交通事務局以行政任用合同任用的資訊範

疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺以及未來

兩年在同一範疇出現的第一職階二等高級技術員職缺而以考核

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

十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，按照

刊登於二零一七年九月二十七日第三十九期《澳門特別行政區公

報》第二組副刊的載明擬填補開考職位部門的通告中所列的職

缺，本局定於二零一八年三月二十四日上午十時正為參加專業能

力評估程序的准考人舉行知識考試（筆試），時間為三小時。考

試地點為澳門海星中學（地址：澳門高樓街36號）。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，將於二零一八年二月二十一日張貼於澳門馬

交石炮台馬路33號地下服務專區告示版（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.dsat.gov.mo）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

茲公佈，在為填補交通事務局以行政任用合同任用的汽車

工程範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺以

及未來兩年在同一範疇出現的第一職階二等高級技術員職缺而

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

一六年十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）

中，按照刊登於二零一七年九月二十七日第三十九期《澳門特別

行政區公報》第二組副刊的載明擬填補開考職位部門的通告中

Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, Su-
plemento, de 27 de Setembro de 2017, a prova de conhecimen-
tos (prova escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada 
no dia 8 de Abril de 2018, às 10,00 horas, na Escola Estrela do 
Mar, sita na Rua do Padre António, n.º 36, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 21 de Fevereiro 
de 2018, no quadro de anúncios da área de atendimento da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), 
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau (patente para 
consulta: segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas), e nos sítios da internet da DSAT 
(http://www.dsat.gov.mo) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo).

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa 
de avaliação de competências profissionais da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), do concurso de 
gestão uniformizada externo, de prestação de provas, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro 
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 catego-
ria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de informática, indicado no aviso onde 
constam os Serviços interessados no preenchimento do lugar 
posto a concurso, publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, Suplemento, 
de 27 de Setembro de 2017, a prova de conhecimentos (prova 
escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 24 de 
Março de 2018, às 10,00 horas, na Escola Estrela do Mar, sita 
na Rua do Padre António, n.º 36, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 21 de Fevereiro 
de 2018, no quadro de anúncios da área de atendimento da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), 
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau (patente para 
consulta: segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas), e nos sítios da internet da DSAT 
(http://www.dsat.gov.mo) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo).

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa 
de avaliação de competências profissionais da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), do concurso de 
gestão uniformizada externo, de prestação de provas, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro 
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 técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técni-
co superior, área de engenharia automóvel, indicado no aviso 
onde constam os Serviços interessados no preenchimento do 
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所列的職缺，本局定於二零一八年三月十七日上午十時正為參加

專業能力評估程序的准考人舉行知識考試（筆試），時間為三小

時。考試地點為澳門馬交石炮台馬路33號五樓。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，將於二零一八年二月二十一日張貼於澳門馬

交石炮台馬路33號地下服務專區告示版（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.dsat.gov.mo）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

茲公佈，在為填補交通事務局以行政任用合同任用的法律範

疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個職缺以及未來

兩年在同一範疇出現的第一職階二等高級技術員職缺而以考核

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

十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，按照

刊登於二零一七年九月二十七日第三十九期《澳門特別行政區公

報》第二組副刊的載明擬填補開考職位部門的通告中所列的職

缺，本局定於二零一八年三月十八日上午十時正為參加專業能力

評估程序的准考人舉行知識考試（筆試），時間為三小時。考試

地點為澳門濠江中學（地址：澳門亞馬喇馬路3號）。

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，將於二零一八年二月二十一日張貼於澳門馬

交石炮台馬路33號地下服務專區告示版（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.dsat.gov.mo）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

二零一八年二月十二日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $7,040.00）

lugar posto a concurso, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, Suplemento, 
de 27 de Setembro de 2017, a prova de conhecimentos (prova 
escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 17 
de Março de 2018, às 10,00 horas, na Estrada de D. Maria II, 
n.º 33, 5.º andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 21 de Fevereiro 
de 2018, no quadro de anúncios da área de atendimento da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), 
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau (patente para 
consulta: segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas), e nos sítios da internet da DSAT 
(http://www.dsat.gov.mo) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo).

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa 
de avaliação de competências profissionais da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), do concurso de 
gestão uniformizada externo, de prestação de provas, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 
2016, para o preenchimento de dois lugares vagos em regime 
de contrato administrativo de provimento, e dos que vierem a 
verificar-se no prazo de dois anos, nestes Serviços, na categoria 
de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, área jurídica, indicados no aviso onde constam 
os Serviços interessados no preenchimento dos lugares postos 
a concurso, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 39, II Série, Suplemento, de 27 
de Setembro de 2017, a prova de conhecimentos (prova escrita) 
terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 18 de Março 
de 2018, às 10,00 horas, na Escola Hou Kong (Secundário), sita 
na Estrada Ferreira do Amaral, n.º 3, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 21 de Fevereiro 
de 2018, no quadro de anúncios da área de atendimento da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), 
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau (patente para 
consulta: segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas), e nos sítios da internet da DSAT 
(http://www.dsat.gov.mo) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo).

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 12 
de Fevereiro de 2018.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 7 040,00)


