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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

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

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncios

(Adiamento das datas de apresentação de propostas e 

realização do acto público do concurso público para a 

concessão de alvarás de exploração de táxis)

Torna-se público que a redacção dos n.os 8 e 9 do anúncio do 
«Concurso público para a concessão de alvarás de exploração 
de táxis», publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 7 de Fevereiro de 
2018, passa a ser a seguinte: 

«8. Local, data e hora limite para entrega de propostas: 

Data: 26 de Março de 2018, segunda-feira, pelas 18,00 
horas.

9. Local, data e hora do acto público:

Data: 28 de Março de 2018, quarta-feira, pelas 10,00 horas.»

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 5 de 
Março de 2018.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 953,00)

Faz-se saber que, em relação ao «Concurso público para a 
concessão de alvarás de exploração de táxis», publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 6, II Série, de 7 de Fevereiro de 2018, foram prestados escla-
recimentos, nos termos do ponto 4 do programa do concurso, e 
foi feita a aclaração complementar pela entidade que realiza o 
concurso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Divisão de Relações Públicas da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 5 de 
Março de 2018.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 681,00)

交 通 事 務 局

公 告

（更改經營的士客運業務執照公開競投的提交投標書的

截止時間及開標時間）

茲公佈，有關公佈於二零一八年二月七日第六期《澳門特別

行政區公報》第二組的“經營的士客運業務執照公開競投”公告

第8款及第9款，現更改如下：

“8. 提交投標書的地點及截止時間：

截止時間：二零一八年三月二十六日（星期一）下午六時正。

9. 開標地點及時間：

時間：二零一八年三月二十八日（星期三）上午十時正。”

二零一八年三月五日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $953.00）

茲特公告，有關公佈於二零一八年二月七日第六期《澳門特

別行政區公報》第二組的「關於經營的士客運業務執照的公開

競投」，招標實體已按照競投方案第4點的規定作出解答，且因

應需要作出補充說明，並將其等附於競投案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

馬交石炮台馬路33號，交通事務局六樓公共關係處查閱。

二零一八年三月五日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $681.00）
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通 告

為填補交通事務局以行政任用合同任用的公共財政管理範

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，有關參加筆試的准考人的考室安排之准考人資料不正確，茲

公佈參加筆試的准考人的考室安排之更正。該更正將於二零一八

年三月七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）。

二零一八年三月六日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,158.00）

Aviso

Torna-se público que, por terem saído com inexactidão as 
informações dos candidatos sobre a distribuição dos candidatos 
pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para realiza-
ção da prova escrita, serão afixadas no dia 7 de Março de 2018, 
no quadro de anúncio 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: segun-
da 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) — a rectificação 
de hora de informação mais detalhada sobre a distribuição dos 
candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar 
para realização da prova escrita, para o preenchimento de um 
lugar vago em regime de contrato administrativo de provimen-
to, 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 es-
calao, da carreira de técnico superior, área de gestão financeira 
pública, dos serviços públicos, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, indicado no 
aviso onde constam os Serviços interessados no preenchimento 
do lugar posto a concurso, publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, Suplemen-
to, de 27 de Setembro de 2017.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 6 de 
Março de 2018.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 158,00)


