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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso Público n.º 002/DI/2018

«Aquisição de equipamentos da rede e de painéis

 electrónicos de grande dimensão pelo Centro 

de Serviços da RAEM das Ilhas»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração do IACM, tomada na sessão de 25 de Maio de 2018, 
se acha aberto o concurso público para a «Aquisição de equi-
pamentos da rede e de painéis electrónicos de grande dimen-
são pelo Centro de Serviços da RAEM das Ilhas».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, durante os dias úteis e dentro do horário de expe-
diente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), sito na Avenida de 
Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau. De acordo com as dispo-
sições previstas no n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
cada exemplar custa $80,00 (oitenta patacas).

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 12 de Julho de 2018. Os concorrentes ou seus represen-
tantes legais devem entregar as propostas e os documentos no 
Núcleo de Expediente e Arquivo do IACM e prestar uma cau-
ção provisória no valor de $92 000,00 (noventa e dois mil patacas). 
A caução provisória pode ser efectuada na Tesouraria da Divi-
são de Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM, sita na 
Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, por depósito 
em numerário, cheque ou garantia bancária em nome do «Ins-
tituto para os Assuntos Cívicos e Municipais».

O acto público do concurso realizar-se-á na Divisão de For-
mação e Documentação deste Instituto, sita no Edf. China 
Plaza, 6.º andar, Macau, pelas 10,00 horas do dia 13 de Julho de 
2018.

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 13 de 
Junho de 2018.

A Administradora do Conselho de Administração, Isabel 
Jorge.

(Custo desta publicação $ 1 674,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa 
de avaliação de competências profissionais desta Direcção 
de Serviços, do concurso de gestão uniformizada externo, de 

民 政 總 署

公 告

第002/DI/2018號公開招標

“為離島政府綜合服務中心購買網絡設備及大型商用顯示器”

按二零一八年五月二十五日本署管理委員會之決議，現為離

島政府綜合服務中心購買網絡設備及大型商用顯示器進行公開

招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心取得有關招標章程及

承投規則，按第63/85/M號法令第十條第三款的規定，每份為澳

門幣捌拾元正（$80.00）。

截止遞交標書日期為二零一八年七月十二日下午五時正。競

投人或其代表請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，

並須繳交臨時保證金澳門幣玖萬貳仟圓整（$92,000.00）。臨時

保證金可以現金或抬頭為“民政總署”的支票或銀行擔保書，於

澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號地下本署財務處出納

繳交。

開標會議於二零一八年七月十三日上午十時正，在澳門中華

廣場六樓本署培訓及資料儲存處舉行。

二零一八年六月十三日於民政總署

管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $1,674.00）

旅 遊 局

公 告

茲公佈，在為填補旅遊局以編制內的統計範疇高級技術員

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
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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

零一八年六月二十七日至七月二日為參加專業能力評估程序的准

考人舉行甄選面試，面試時間為二十分鐘，地點為澳門宋玉生廣

場335-341號獲多利中心12樓。

參加甄選面試的准考人的考室、日期及時間安排等詳細資

料以及與投考人有關的其他重要資訊，將於二零一八年六月二十

日張貼於澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心12樓旅遊局接

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（http://industry.macaotourism.gov.mo/）及行

政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一八年六月十四日於旅遊局

代局長 許耀明

（是項刊登費用為 $1,429.00）

prestação 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 um 
lugar vago 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 estatística, indicado no aviso onde constam os Serviços in-
teressados no preenchimento do lugar posto a concurso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 39, II Série, de 27 de Setembro de 2017, a entrevista 
de selecção, com a duração de 20 minutos, terá lugar de 27 de 
Junho a 2 de Julho de 2018, e será realizada na Alameda Dr. 
Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hotline, 12.º andar, 
Macau. 

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se devem apresentar para a realização da entre-
vista de selecção, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos, serão afixadas no dia 20 de Junho de 2018, no 
quadro da Direcção de Serviços, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício Hotline, 12.º andar, Macau, 
podendo ser consultadas no local indicado, dentro do horário 
de expediente (de segunda a quinta feira, das 9,00 às 17,45 horas, 
e à sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizadas na 
página electrónica destes Serviços — http://industry.macaotou-
rism.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/. 

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 14 de Junho de 2018.

O Director dos Serviços, substituto, Hoi Io Meng.

(Custo desta publicação $ 1 429,00)




