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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
no edifício dos Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), 
sito na Travessa do Paiva, n.º 5, podendo ser consultada no 
local indicado, dentro do horário de expediente (de segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, e 
sexta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), e dis-
ponibilizada nas páginas electrónicas dos SASG (http://www.
sasg.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, de prestação de provas, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 
vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, 
de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de ad-
junto-técnico, área de apoio técnico-administrativo geral, dos 
SASG, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 12 
de Setembro de 2018.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 10 de Dezembro de 
2018.

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso Público n.º 016/SZVJ/2018

«Prestação de serviços de manutenção e reparação de parques 

e jardins da Zona Central de Macau»

Faz-se público que, por despacho da Secretária para a Admi-
nistração e Justiça, de 7 de Dezembro de 2018, se acha aberto o 
concurso público para a «Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de parques e jardins da Zona Central de Macau».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de ex-
pediente, 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.

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

茲公佈，為填補政府總部輔助部門以行政任用合同任用的一

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

兩缺，以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一八年九

月十二日第三十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外

開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告。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、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款規定，將政府

總部輔助部門專業或職務能力評估開考的投考人確定名單張貼

於澳門擺華巷五號政府總部輔助部門大樓（查閱時間：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），並上載於

政府總部輔助部門網頁（http://www.sasg.gov.mo/）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一八年十二月十日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $1,462.00）

民 政 總 署

公 告

第016/SZVJ/2018號公開招標

“為澳門中區公園提供保養及維護服務”

按照二零一八年十二月七日行政法務司司長之批准，現就

“為澳門中區公園提供保養及維護服務”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下民政總署文書及檔案中心索閱有關招標方

案及承投責任書。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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截止遞交標書日期為二零一九年一月七日中午十二時正。參

與競投之人士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。臨時保證金可以現金存款、支票或抬頭為

民政總署之銀行擔保或保險擔保方式，在民政總署大樓地下財

務處出納繳交，臨時保證金金額分別如下：

A組——澳門幣壹拾伍萬元正（$150,000.00）；

B組——澳門幣柒萬伍仟元正（$75,000.00）。

開標日期為二零一九年一月八日上午十時，在本署培訓中心

（南灣大馬路804號中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於二零

一九年一月二日上午十時，在本署培訓中心，就是次公開競投舉

辦解釋會。

二零一八年十二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 $1,937.00）

第017/SZVJ/2018號公開招標

“為澳門南區、西區公園提供保養及維護服務”

按照二零一八年十二月七日行政法務司司長之批准，現就

“為澳門南區、西區公園提供保養及維護服務”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下民政總署文書及檔案中心索閱有關招標方

案及承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一九年一月八日中午十二時正。參

與競投之人士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。臨時保證金可以現金存款、支票或抬頭為

民政總署之銀行擔保或保險擔保方式，在民政總署大樓地下財

務處出納繳交，臨時保證金金額分別如下：

A組——澳門幣壹拾貳萬肆仟元正（$124,000.00）；

B組——澳門幣玖萬叁仟元正（$93,000.00）；

C組——澳門幣陸萬伍仟元正（$65,000.00）。

開標日期為二零一九年一月九日上午十時，在本署培訓中心

（南灣大馬路804號中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於二零

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 7 de Janeiro de 2019. Os concorrentes devem entregar as 
propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e Arqui-
vo do IACM e prestar uma caução provisória. A caução provi-
sória deve ser entregue na Tesouraria da Divisão de Contabili-
dade e Assuntos Financeiros do IACM, sita no rés-do-chão do 
Edifício do IACM, por depósito em numerário, cheque, garan-
tia bancária ou seguro-caução, em nome do «Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais», o valor da caução provisória é 
o seguinte:

Grupo A — $150 000,00 (cento e cinquenta mil patacas);

Grupo B — $75 000,00 (setenta e cinco mil patacas).

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
Centro de Formação deste Instituto, sito na Avenida da Praia 
Grande, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do 
dia 8 de Janeiro de 2019. Além disso, este Instituto realizará 
uma sessão de esclarecimento que terá lugar às 10,00 horas do 
dia 2 de Janeiro de 2019 no mesmo Centro de Formação.

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

A Administradora do Conselho de Administração, Isabel 
Jorge.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Concurso Público n.º 017/SZVJ/2018

 «Prestação de serviços de manutenção e reparação de parques 

e jardins das Zonas Sul e Oeste de Macau»

Faz-se público que, por despacho da Secretária para a Admi-
nistração e Justiça, de 7 de Dezembro de 2018, se acha aberto o 
concurso público para a «Prestação de serviços de manutenção 
e reparação de parques e jardins das Zonas Sul e Oeste de Ma-
cau».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de ex-
pediente, 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.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 8 de Janeiro de 2019. Os concorrentes devem entregar as 
propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e Arqui-
vo do IACM e prestar uma caução provisória. A caução provi-
sória deve ser entregue na Tesouraria da Divisão de Contabili-
dade e Assuntos Financeiros do IACM, sita no rés-do-chão do 
Edifício do IACM, por depósito em numerário, cheque, garan-
tia bancária ou seguro-caução, em nome do «Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais», o valor da caução provisória é 
o seguinte:

Grupo A — $124 000,00 (cento e vinte e quatro mil patacas);

Grupo B — $93 000,00 (noventa e três mil patacas);  

Grupo C — $65 000,00 (sessenta e cinco mil patacas).

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
Centro de Formação deste Instituto, sito na Avenida da Praia 
Grande, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do 
dia 9 de Janeiro de 2019. Além disso, este Instituto realizará 
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一九年一月二日上午十時，在本署培訓中心，就是次公開競投舉

辦解釋會。

二零一八年十二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 $1,858.00）

第21/SZVJ/2018號公開招標

“為離島公園提供保養及維護服務”

按照二零一八年十二月十一日行政法務司司長之批准，現就

“為離島公園提供保養及維護服務”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路

（新馬路）163號地下民政總署文書及檔案中心索閱有關招標方

案及承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一九年一月七日上午十二時。參與

競投之人士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。臨時保證金可以現金存款、支票或抬頭為民

政總署之銀行擔保或保險擔保方式，在民政總署大樓地下財務

處出納繳交，臨時保證金金額分別如下：

A組——澳門幣柒萬貳仟元正（$72,000.00）；

B組——澳門幣柒萬叁仟元正（$73,000.00）；

C組——澳門幣玖萬伍仟元正（$95,000.00）。

開標日期為二零一九年一月八日下午三時，在本署培訓中心

（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於二零一九年

一月二日下午三時，在本署培訓中心，就是次公開競投舉辦解釋

會。

二零一八年十二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 $1,734.00）

經 濟 局

公 告

茲公佈，為填補經濟局編制內經濟範疇高級技術員職程第

一職階二等高級技術員九個職缺，以及填補開考有效期屆滿前

uma sessão de esclarecimento que terá lugar às 10,00 horas do 
dia 2 de Janeiro de 2019 no mesmo Centro de Formação. 

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

A Administradora do Conselho de Administração, Isabel 
Jorge.

(Custo desta publicação $ 1 858,00)

Concurso Público n.º 21/SZVJ/2018

 «Prestação de serviços de manutenção e reparação dos 

parques e jardins da Ilhas»

Faz-se público que, por despacho da Secretária para a Admi-
nistração e Justiça, de 11 de Dezembro de 2018, se acha aberto 
o concurso público para a «Prestação de serviços de manuten-
ção e reparação dos parques e jardins da Ilhas».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de 
expediente, 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.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 7 de Janeiro de 2019. Os concorrentes devem entregar as 
propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e Arquivo 
do IACM e prestar uma caução provisória. A caução provisória 
deve ser entregue na Tesouraria da Divisão de Contabilidade 
e Assuntos Financeiros do IACM, sita no rés-do-chão do Edifício 
do IACM, por depósito em numerário, cheque, garantia bancária 
ou seguro-caução, em nome do «Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais», o valor da caução provisória é o seguinte:

Grupo A — $72 000,00 (setenta e duas mil patacas);

Grupo B — $73 000,00 (setenta e três mil patacas);

Grupo C — $95 000,00 (noventa e cinco mil patacas).

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
Centro de Formação deste Instituto, sito na Avenida da Praia 
Grande, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 15,00 horas do 
dia 8 de Janeiro de 2019. Além disso, este Instituto realizará 
uma sessão de esclarecimento que terá lugar às 15,00 horas do 
dia 2 de Janeiro de 2019 no mesmo Centro de Formação.

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

A Administradora do Conselho de Administração, Isabel 
Jorge.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
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本局出現的職缺，經二零一八年八月二十二日第三十四期《澳門

特別行政區公報》第二組刊登的統一管理制度之專業或職務

能力評估對外開考通告，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、甄選及晉級培訓》

第二十七條第二款規定，將經濟局專業或職務能力評估開考的

投考人確定名單張貼於澳門黑沙環新街52號政府綜合服務大

樓（查閱時間：星期一至五上午九時至下午六時（中午照常辦

公）），並上載於本局網頁（http://www.economia.gov.mo/）及行

政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一八年十二月十一日於經濟局

局長 戴建業

（是項刊登費用為 $1,417.00）

為填補經濟局以行政任用合同任用的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五個職缺以及未來

兩年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》第二組副刊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經濟局職務能力評估程

序的投考人知識考試（筆試）成績名單，因文誤致使上訴日期不

正確，茲公佈知識考試（筆試）成績名單之更正。該更正已張貼

於澳門黑沙環新街52號政府綜合服務大樓（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.economia.gov.mo/）及行

政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一八年十二月十三日於經濟局

局長 戴建業

（是項刊登費用為 $1,462.00）

dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
no Centro de Serviços da RAEM, sito na Rua Nova da Areia 
Preta, n.º 52, Macau, podendo ser consultada no local indicado, 
dentro do horário de expediente (segunda a sexta-feira, entre 
as 9,00 e as 18,00 horas, sem interrupção durante a hora do al-
moço), e disponibilizada na página electrónica destes Serviços 
— http://www.economia.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.
safp.gov.mo/ — a lista definitiva dos candidatos ao concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, ex-
terno, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 
de nove lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de economia, no quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Economia, e dos que 
vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II Série, de 
22 de Agosto de 2018.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 11 de Dezembro de 
2018.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Torna-se público que se encontra afixada no Centro de Servi-
ços da RAEM, sito na Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Macau, 
podendo ser consultada 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), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços — http://www.economia.gov.mo/ 
— e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a rectificação da 
lista classificativa da prova de conhecimentos (prova escrita) 
dos candidatos à etapa de avaliação de competências funcionais 
da Direcção dos Serviços de Economia, 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 cinco 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 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 lu-
gares postos a concurso, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 49, II Série, Suplemento, 
de 6 de Dezembro de 2017, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», por ter sido publicado com inexacti-
dão, por lapso destes Serviços, o prazo para a interposição 
de recurso.  

Direcção dos Serviços de Economia, aos 13 de Dezembro de 
2018.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)
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AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Avisos

Aviso n.º 012/2018-AMCM

Assunto: Supervisão de seguros — Taxa de fiscalização das 
seguradoras e entidades gestoras dos fundos de pensões

O n.º 3 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de 
Junho, e o artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 6/99/M, de 8 de Fe-
vereiro, prevêem que a Autoridade Monetária de Macau es-
tabelecerá, por aviso a publicar no mês de Dezembro de cada 
ano, o valor da taxa de fiscalização a pagar pelas seguradoras 
e entidades gestoras dos fundos de pensões, relativamente ao 
exercício das respectivas actividades.

Assim, em conformidade, é fixada em trinta mil patacas a 
taxa de fiscalização, referente ao ano de 2018, das seguradoras 
e entidades gestoras dos fundos de pensões autorizadas a exer-
cer a actividade na Região Administrativa Especial de Macau.

Autoridade Monetária de Macau, aos 22 de Novembro de 
2018.

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente: Chan Sau San.

O Administrador: Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Aviso n.º 013/2018-AMCM

Assunto: Supervisão de Seguros — Cálculo das provisões 
para riscos em Curso de Forma Global

O n.º 3 do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de 
Junho, concede às seguradoras, em relação a cada um dos ra-
mos que explorem, a faculdade de calcularem as provisões para 
riscos em curso de uma maneira global, com base na aplicação 
de uma percentagem sobre a receita bruta de prémios pro-
cessados durante o exercício, líquida de estornos e anulações, 
estabelecendo-se no número seguinte, que a AMCM fixará por 
aviso no mês de Dezembro de cada ano, as percentagens a inci-
dir sobre o montante dos prémios.

Assim, em conformidade, para o exercício de 2019, determi-
na-se que:

1. Nos casos em que as seguradoras venham a optar pelo cál-
culo das provisões para riscos em curso de uma forma global, 
em vez da aplicação da fórmula «pro rata temporis», deverão 
utilizar as percentagens mínimas de 10% e 30% sobre o valor 
dos prémios brutos processados durante o exercício, líquidos 
de estornos e anulações, consoante a duração dos contratos de 
seguro seja inferior a um ano, ou igual ou superior a esse período.

2. A AMCM poderá elevar as percentagens referidas no nú-
mero anterior relativamente às seguradoras em que se constate, 
na exploração de qualquer ramo de seguro, uma «sinistralidade 
anormal», definindo-se esta nos termos da alínea o) do artigo 2.º 
do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho.

澳 門 金 融 管 理 局

通 告

第012/2018-AMCM號通告

事項：保險監察——保險公司及退休基金管理公司之監察費

根據六月三十日第27/97/M號法令第十五條第三款及二月八

日第6/99/M號法令第四十九條的規定，由澳門金融管理局在每

年的十二月份內以通告形式頒佈保險公司及退休基金管理公司

從事業務所需繳交的年度監察費的金額數目。

鑑此，現訂定在澳門特別行政區獲准經營業務的保險公司

及退休基金管理公司就二零一八年的監察費用為三萬澳門元。

二零一八年十一月二十二日於澳門金融管理局

行政管理委員會：

主席：陳守信

委員：黃立峰

（是項刊登費用為 $1,224.00）

第013/2018-AMCM號通告

事項：保險監察——以綜合方法計算現存風險準備金

根據六月三十日第27/97/M號法令第五十九條第三款之規

定，給予保險人對現存風險準備金進行整體計算的權能，其計算

方式為對所經營之每一保險項目得以一百分率乘營業年度內所

處理之保險費減退還及取消後所得之毛收入，在該條文之隨後

條目中規定，有關百分率由澳門金融管理局以通告訂定。

鑑此，2019年度規定如下：

1. 若保險人選擇以總體方法計算現存風險準備金，以替代

按比例計算方法，則須按保單合約持續期少於、等於或超過一年

而適用不低於百分之十及百分之三十之百分率；

2. 若證實保險人在經營任何險種的業務時出現六月三十日

第27/97/M號法令第二條o）項所定義之非正常損失率，澳門金融

管理局可將上述百分率提高。
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二零一八年十一月二十二日於澳門金融管理局

行政管理委員會：

主席：陳守信

委員：黃立峰

（是項刊登費用為 $1,700.00）

第014/2018-AMCM號通告

事項：保險監察——二零一九年度保險中介人年度登記費

鑒於經第27/2001號行政法規第一條所修改的六月五日第

38/89/M號法令第十三條第一款的規定，保險中介人每年均需

要向澳門金融管理局繳納登記費，有關的金額上下限分別為

$500.00﹝五百澳門元﹞及$15,000.00﹝一萬五千澳門元﹞；

另外，亦考慮到根據經上述行政法規第一條所修改的上述

第十三條第二款的規定，登記費係按照中介人的類別及其住所所

在地而釐訂；

考慮到經修改後的第十三條第三款的規定，登記費是由澳門

金融管理局於作出許可之日或給予許可續期之日進行結算及徵

收，故此，有必要即時訂定有關登記費的金額，而有關金額按個

別所發出的牌照而定﹝人壽或一般保險業務﹞；

澳門金融管理局行政管理委員會確定在二零一九年發出或續

期的保險中介人年度許可登記費，根據附表，每一個年度牌照的

金額上下限分別為$500.00﹝五百澳門元﹞及$1,500.00﹝一千五百

澳門元﹞，有關附表屬於本通告的組成部份。 

在二零一九年發出或續期的保險中介人年度許可登記費用表

澳門元

類別 登記費﹝a﹞

1. 保險推銷員 500.00

2. 自然人保險代理人 600.00

3. 法人保險代理人

3.1. 在澳門特別行政區成立 750.00

3.2. 在外地成立

3.2.1. 在澳門特別行政區設有分公司 900.00

3.2.2. 僅在澳門特別行政區設有代理辦事處 1,200.00

Autoridade Monetária de Macau, aos 22 de Novembro de 
2018.

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

Aviso n.º 014/2018-AMCM

Assunto: Supervisão de seguros – Taxa de registo dos media-
dores de seguros para o ano 2019

Tendo em atenção o estabelecido no n.º 1 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de Junho, com a redacção dada 
pelo artigo 1.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2001, 
pelo qual os mediadores de seguros devem pagar anualmente 
à AMCM uma taxa de registo, de valor a fixar entre o mínimo 
de MOP500,00 e o máximo de MOP15 000,00;

Considerando, por outro lado, que a importância da taxa de 
registo é função da categoria do mediador e da localização da 
sua sede, de acordo com o disposto no n.º 2 do supramenciona-
do artigo 13.º, com a redacção dada pelo artigo 1.º do Regula-
mento Administrativo anteriormente referido;

Atendendo, ainda, a que a nova redacção do n.º 3 do citado 
artigo 13.º estabelece que a liquidação e cobrança da taxa de 
registo são efectuadas pela AMCM à data da autorização ou 
da sua renovação, torna-se indispensável fixar, desde já, qual 
o valor daquela taxa, a qual passa a respeitar a cada licença 
anual concedida (vida ou ramos gerais);

O Conselho de Administração da AMCM fixa a taxa de 
registo para as autorizações anuais concedidas ou renovadas, 
no ano 2019, aos mediadores de seguros, entre um mínimo de 
MOP500,00 e um máximo de MOP1 500,00, para cada licença 
anual concedida, conforme a tabela anexa que faz parte inte-
grante deste aviso.

Tabela da taxa de registo para as autorizações anuais 
concedidas ou renovadas, no ano 2019,

aos mediadores de seguros

(MOP)

Categoria
Taxa de 

registo a)

1. Angariador 500,00

2. Agente-pessoa singular 600,00

3. Agente-pessoa colectiva

    3.1. Constituída na RAEM 750,00

    3.2. Sediada no exterior

          3.2.1. Com sucursal na RAEM 900,00

         3.2.2. Só com escritório de representação 
na RAEM 1.200,00
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澳門元

類別 登記費﹝a﹞

4. 保險經紀人

4.1. 在澳門特別行政區成立 1,200.00

4.2. 總部設於外地

4.2.1. 在澳門特別行政區設有分公司 1,300.00

4.2.2. 僅在澳門特別行政區設有代理辦事處 1,500.00

﹝a﹞所列登記費僅為每一許可（人壽保險或一般保險業務）

的費用，倘牌照涉及兩類保險業務，登記費為雙倍。

二零一八年十一月二十二日於澳門金融管理局

行政管理委員會：

主席：陳守信

委員：黃立峰

（是項刊登費用為 $3,229.00）

懲 教 管 理 局

公 告

為填補懲教管理局人員編制內獄警隊伍職程第一職階副警

長二十缺，經於二零一八年十月三十一日第四十四期第二組《澳

門特別行政區公報》內刊登懲教管理局以考核方式進行限制性

晉升開考，填補人員編制內獄警隊伍職程副警長職級二十缺的

開考通告。

根據現行第14/2016號行政法規第二十六條第二款的規定公

佈，投考人臨時名單於本公告公佈之日起張貼於澳門路環竹灣馬

路聖方濟各街懲教管理局行政樓地下告示板，並同時上載於懲

教管理局網頁（http://www.dsc.gov.mo/），以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款之規定，該臨時名單

被視為確定名單。

此外，根據現行第14/2016號行政法規第二十六條第四款及

第二十七條第三款的規定，體能測試通告於本公告公佈的同日刊

登於《澳門特別行政區公報》，並同時上載於懲教管理局網頁。

二零一八年十二月五日於懲教管理局

典試委員會主席 梁敏華

（是項刊登費用為 $1,417.00）

(MOP)

Categoria
Taxa de 

registo a)

4. Corretor

    4.1. Constituído na RAEM 1.200,00

    4.2. Sediado no exterior

          4.2.1. Com escritório próprio na RAEM 1.300,00

          4.2.2. Só com representação na RAEM 1.500,00

a) A taxa de registo indicada é para cada autorização (ramo 
vida ou ramos gerais), sendo o dobro se abranger o licencia-
mento para os dois ramos.

Autoridade Monetária de Macau, aos 22 de Novembro de 
2018. 

Pel’O Conselho de Administração. 

O Presidente, Chan Sau San. 

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 3 229,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncios

Do concurso de acesso, de prestação de provas, condiciona-
do, para o preenchimento de 20 vagas de subchefe, 1.º escalão, 
da carreira do Corpo de Guardas Prisionais, do quadro do 
pessoal da Direcção dos Serviços Correccionais, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 44, II Série, de 31 de Outubro de 2018.

Nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, vigente, para efeitos de consulta, 
encontra-se afixada a lista provisória dos candidatos, a partir 
da data da publicação do presente anúncio, no placar do Edi-
fício Administrativo da Direcção dos Serviços Correccionais, 
sito na Rua de S. Francisco Xavier, s/n, Coloane, Macau, e dis-
ponibilizada simultaneamente na página electrónica da DSC 
(http://www.dsc.gov.mo/).

A referida lista provisória é considerada definitiva, ao abrigo 
do n.º 4 do artigo 26.º do supracitado diploma legal.

Paralelamente, ao abrigo do n.º 4 do artigo 26.º e n.º 3 do 
artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente, 
é também publicado na data da publicação do presente anún-
cio, o aviso para as provas de aptidão física, no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau e na página elec-
trónica da DSC.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 5 de Dezembro de 
2018.

A Presidente do júri, Leung Man Wa.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)
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茲公佈，在為填補懲教管理局以編制內任用的一般行政技

術輔助範疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員一個職缺

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，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》第三十五條第三款規定，將懲教管

理局職務能力評估程序的投考人的甄選面試成績名單張貼於澳

門南灣大馬路中華廣場8樓A座懲教管理局服務諮詢中心（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://w w w.dsc.gov.

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

二零一八年十二月十二日於懲教管理局

局長 程况明

（是項刊登費用為 $1,258.00）

通 告

體能測試

茲通知，有關懲教管理局以考核方式進行限制性晉升開考，

錄取及格及得分最高的前二十名投考人修讀培訓課程，以填補懲

教管理局人員編制內獄警隊伍職程第一職階副警長二十缺；為

進行甄選考核，確定名單中的准考人須在以下日期、時間及地點

進行體能測試如下：

第一部份 第二部份

日期： 二零一九年一月二十一

日至二十二日

二零一九年一月三十日

至三十一日

時間： 下午四時正至六時三十

分

上午十時正至中午十二

時三十分

地點： 澳門保安部隊高等學校 蓮峰體育中心

測試項目： 1. 引體上升/俯臥撐

2. 仰臥起坐

3. 平衡木步行

1. 跳高

2. 跳遠

3. 80米計時跑

4. “庫伯氏”（Cooper）

測試

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 no Centro de Atendi-
mento e Informação da Direcção dos Serviços Correccionais, 
sito na Avenida da Praia Grande, «China Plaza», 8.º andar «A», 
Macau, podendo ser consultada 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), e disponibilizada na 
página electrónica destes Serviços — http://www.dsc.gov.mo/ — 
e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista classificativa 
da entrevista de selecção dos candidatos à etapa de avaliação 
de competências funcionais da Direcção dos Serviços Correc-
cionais, 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 52, II Série, 
de 28 de Dezembro de 2016), para o preenchimento do seguin-
te lugar indicado no aviso onde constam os Serviços interessa-
dos no preenchimento do lugar posto a concurso, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 49, II Série, 2.º Suplemento, de 6 de Dezembro de 2017: um 
lugar vago no quadro, 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. 

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 12 de Dezembro 
de 2018.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

Aviso

Provas de aptidão física

Avisa-se que, relativamente ao concurso de acesso, condicio-
nado, de prestação de provas, para a admissão dos 20 candida-
tos considerados aptos e melhor classificados à frequência do 
curso de formação e, posteriormente, o preenchimento de 20 
vagas de subchefe, 1.º escalão, da carreira do Corpo de Guar-
das Prisionais, do quadro do pessoal da DSC, para a realização 
das provas de aptidão física, os candidatos admitidos da lista 
definitiva devem apresentar-se na data, hora e local abaixo in-
dicados, a fim de realizar as provas de aptidão física:

1.ª Parte 2.ª Parte

Data: De 21 a 22 de Janeiro 
de 2019 

De 30 a 31 de Janeiro 
de 2019

Hora: 16,00-18,30 horas 10,00-12,30 horas

Local: Escola Superior das 
FSM

C entro Despor t ivo 
Lin Fong

Provas de ap-
tidão física

1. Flexões de braços/ 
/Extensões de braços
2. Flexões de tronco à 
frente
3. Passagem da trave 
de equilíbrio

1. Salto em altura
2 . Salto em compri-
mento
3. Corrida de 80 me-
tros planos
4. Teste de «Cooper»
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各准考人的考試日期、時間及地點，將於二零一九年一月

十一日張貼在懲教管理局行政樓地下告示板及上載於懲教管理

局網頁（http://www.dsc.gov.mo/），以供查閱。

二零一八年十二月五日於懲教管理局

典試委員會主席 梁敏華

（是項刊登費用為 $1,734.00）

衛 生 局

名 單

（開考編號：01218/02-TSS）

為錄取兩名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（化

驗職務範疇）所必需的實習，以便填補衛生局行政任用合同高級

衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員（化驗職務範疇）

兩缺，經二零一八年五月三十日第二十二期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登以考核方式進行對外開考通告，現公佈最後成績

名單如下：

1. 合格投考人：

名次 姓名  澳門居民
身份證編號

 分

1.º 歐澧儀 1617XXXX ..............................................68.95

2.º 黃蔚珊 5190XXXX ..............................................67.70

3.º 趙幸怡 7367XXXX ..............................................66.80

4.º 李詩韻 5156XXXX ..............................................60.70

5.º 余雅雯 1269XXXX ..............................................59.80

6.º 蘇詠虹 5191XXXX ..............................................59.70

7.º 鄭子晴 5103XXXX ..............................................59.60

8.º 譚焯瑩 1224XXXX ..............................................58.45

9.º 楊寶蘭 1392XXXX ..............................................55.60

10.º 梁敏盈 5107XXXX ..............................................55.40

11.º 陳晶 1293XXXX ..............................................55.00

12.º 周曉琳 5212XXXX ..............................................54.45

13.º 張曉嵐 1231XXXX ..............................................53.70

14.º 梁曉君 1255XXXX ..............................................52.30

15.º 區正岳 1229XXXX ..............................................50.20

2. 被除名的投考人：

序號 姓名 澳門居民

身份證編號

備註

1. 歐錦振 5190XXXX a）

2. 徐淑君 5149XXXX a）

Os referidos candidatos podem, a partir de 11 de Janeiro de 
2019, consultar a data, hora e local da realização da prova no 
placar do rés-do-chão do Edifício Administrativo da DSC e na 
página electrónica da DSC (http://www.dsc.gov.mo/).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 5 de Dezembro de 
2018.

A Presidente do júri, Leung Man Wa.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. do Concurso n.º 01218/02-TSS)

De classificação final do candidato ao concurso externo, de 
prestação de provas, para a admissão de dois estagiários ao es-
tágio necessário para ingresso na carreira de técnico superior 
de saúde de 2.ª classe, área funcional laboratorial, para o pre-
enchimento de dois lugares de técnico superior de saúde de 2.ª 
classe, 1.º escalão, área funcional laboratorial, da carreira de 
técnico superior de saúde, em regime de contrato administrativo 
de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 22, II Série, de 30 de Maio de 2018:

1. Candidatos aprovados:

Ordem  Nome N.º de BIR valores

1.º Au Lai Yee 1617XXXX .........................68,95

2.º Wong Wai San 5190XXXX ........................67,70

3.º Chio Hang I 7367XXXX ........................66,80

4.º Lei Si Wan 5156XXXX ........................60,70

5.º U Nga Man 1269XXXX ........................59,80

6.º Sou Weng Hong 5191XXXX ........................59,70

7.º Chiang Chi Cheng 5103XXXX .........................59,60

8.º Tam Cheok Ieng 1224XXXX ........................58,45

9.º Ieong Pou Lan 1392XXXX ........................55,60

10.º Leong Man Ieng 5107XXXX ........................55,40

11.º Chan Cheng 1293XXXX ........................55,00

12.º Chao Hio Lam 5212XXXX ........................54,45

13.º Cheong Hio Lam 1231XXXX ........................53,70

14.º Leong Hio Kuan 1255XXXX ........................52,30

15.º Ao Cheng Ngok 1229XXXX ........................50,20

2. Candidatos excluídos:

N.º  Nome N.º de BIR Nota

1. Ao Kam Chan 5190XXXX a)

2. Choi Sok Kuan 5149XXXX a)
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備註（被除名的投考人）：

a）最後成績得分低於50分。

根據經第23/2017號行政法規修改第14/2016號行政法規第

三十六條規定，投考人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公

報》翌日起計十個工作日內，就本名單向許可開考的實體提起上

訴。

（經二零一八年十一月二十七日社會文化司司長的批示認可）

二零一八年十一月二十日於衛生局

典試委員會：

主席：公共衛生化驗所主任 葉炳基

正選委員：顧問高級衛生技術員 李衍照

  顧問高級衛生技術員 李之珩

（是項刊登費用為 $2,957.00）

公 告

為填補衛生局行政任用合同護士職程第一職階一級護士

四十八缺，經二零一八年七月四日第二十七期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登以考核方式進行對外開考的通告。現根據經第

23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第三十五條規定公佈，投考人知識考試成

績名單已張貼在仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局人事處，並

已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一八年十二月十四日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,020.00）

（開考編號：00718/02-TSS）

為錄取三名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（康

復職務範疇——語言治療）所必需的實習；以便填補衛生局行

政任用合同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——語言治療）叁缺。經二零一八年六月十三日

第二十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行

Observação para o candidato excluído:

a) Ter obtido classificação final inferior a 50 valores.

Nos termos do artigo 36.° do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
os candidatos podem interpor recurso para a entidade que auto-
rizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, con-
tados do dia seguinte à data da publicação da presente 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 27 de Novembro de 2018).

Serviços de Saúde, aos 20 de Novembro de 2018.

O Júri:

Presidente: Ip Peng Kei, chefe do Laboratório de saúde pública.

Vogais efectivos: Lee Hin Chio, técnico superior de saúde 
assessor; e

Lei Chi Hang, técnico superior de saúde assessor.

(Custo desta publicação $ 2 957,00)

Anúncios

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 35.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selec-
ção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, sita no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, bem como está disponível no sítio electrónico 
dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista classi-
ficativa da prova de conhecimentos dos candidatos ao concur-
so externo, de prestação de provas, para o preenchimento de 
quarenta e oito lugares de enfermeiro, grau 1, 1.º escalão, da 
carreira de enfermagem, em regime de contrato administrati-
vo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 27, II Série, de 4 de Julho de 2018.

Serviços de Saúde, aos 14 de Dezembro de 2018.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

(Ref. do Concurso n.º 00718/02-TSS)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, sita 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário), e disponível nos 
websites destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), bem como 
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對外開考通告。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、甄選及晉級培訓》第二十七條第

二款的規定公佈，投考人的甄選面試成績名單已張貼在若憲馬

路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內），並已上載於衛生局

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

safp.gov.mo），以供查閱。

二零一八年十二月十四日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,417.00）

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

零一八年十月三日第四十期《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。

第一職階中學教育一級教師職程：

學科領域：資訊科技──一缺（職位編號：DS01/2018*）

學科領域：歷史──一缺（職位編號：DS02/2018*）

學科領域：視覺藝術──一缺（職位編號：DS03/2018）

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──四缺（職位編號：DP01/2018**）

中文範疇──五缺（職位編號：DP02/2018）

特殊教育範疇──一缺（職位編號：DP03/2018）

da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
(http://www.safp.gov.mo), a lista classificativa da entrevista de 
selecção dos candidatos ao concurso externo, de prestação de 
provas, para a admissão de três estagiários ao estágio necessá-
rio para ingresso na carreira de técnico superior de saúde de 2.ª 
classe, área funcional de reabilitação — terapia da fala, para o 
preenchimento de três lugares de técnico superior de saúde de 
2.ª classe, 1.º escalão, área funcional de reabilitação — terapia 
da fala, da carreira de técnico superior de saúde dos Serviços 
de Saúde, em regime de contrato administrativo de provimento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II 
Série, de 13 de Junho de 2018.

Serviços de Saúde, aos 14 de Dezembro de 2018.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncios

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser 
consultadas, 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), as listas definitivas dos candidatos admitidos aos 
concursos de prestação de provas, para o preenchimento dos 
seguintes lugares, em regime de contrato administrativo de 
provimento da Direcção dos Serviços de Educação e Juventu-
de, abertos por avisos publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, de 3 de Ou-
tubro de 2018, nos termos do artigo 27.º, n.º 2, do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos», alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

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

— Área disciplinar: tecnologias de informação — um lugar 
(número de referência: DS01/2018*);

— Área disciplinar: história — um lugar (número de referên-
cia: DS02/2018*);

— Área disciplinar: artes visuais — um lugar (número de re-
ferência: DS03/2018).

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

— Área de língua chinesa — quatro lugares (número de refe-
rência: DP01/2018**);

— Área de língua chinesa — cinco lugares (número de refe-
rência: DP02/2018);

— Área do ensino especial — um lugar (número de referên-
cia: DP03/2018);
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體育範疇──兩缺（職位編號：DP04/2018）

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒）職程四缺（職

位編號：DI01/2018）

*於行政單位擔任工作

**以普通話授課

二零一八年十二月十三日於教育暨青年局

代局長 龔志明（副局長）

（是項刊登費用為 $2,368.00）

為填補教育暨青年局行政任用合同人員以下空缺，經於二

零一八年十月三日第四十期《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://w w w.dsej.gov.mo）以供查

閱。

第一職階教學助理員職程（協助進行葡語教學）二缺（職位

編號：AE01/2018）。

二零一八年十二月十四日於教育暨青年局

代局長 龔志明（副局長）

（是項刊登費用為 $1,144.00）

文 化 局

通 告

文化局為招聘行政任用合同第一職階中學教育二級教師三

缺（學科領域：戲劇），經於二零一八年八月十五日第三十三期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式進行對外開

考的開考通告。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》第二十七條第三款的規定公佈，本局定於二零

— Área de educação física — dois lugares (número de refe-
rência: DP04/2018);

Carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 
1 (infantil), 1.º escalão — quatro lugares (número de referência: 
DI01/2018).

*Exercer funções na subunidade administrativa.

**Leccionar a aula em Mandarim.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 13 de 
Dezembro de 2018.

O Director dos Serviços, substituto, Kong Chi Meng, subdi-
rector.

(Custo desta publicação $ 2 368,00)

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 40, II Série, de 3 de Outubro de 2018, 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:

Dois lugares da carreira de auxiliar de ensino, 1.º escalão 
(apoio no ensino de língua portuguesa) (número de referência: 
AE01/2018). 

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 14 de 
Dezembro de 2018.

O Director dos Serviços, substituto, Kong Chi Meng, subdi-
rector.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

INSTITUTO CULTURAL

Aviso

Torna-se público, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», que, para os candidatos admitidos ao concurso 
externo, de prestação de provas, para o preenchimento de três 
lugares de docente do ensino secundário de nível 2, 1.º escalão, 
área disciplinar: teatro, em regime de contrato administrativo 
de provimento do Instituto Cultural, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
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一九年一月六日上午十時正為准考人舉行知識考試（筆試），時

間為三小時。考試地點如下：

——澳門新口岸冼星海大馬路——澳門回歸賀禮陳列館地

下藝術工作室。

與准考人有關的其他資訊，將於二零一八年十二月十九日張

貼於澳門塔石廣場文化局大樓。准考人可於辦公時間（週一至週

四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午五時四十五分；

週五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至下午五時三十分）

到上述地點查閱，亦可在本局網頁（http://www.icm.gov.mo）查

閱。

二零一八年十二月十三日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $1,700.00）

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

通 告

根據第10/2017號法律第十五條，以及第18/2018號行政法規

第二十二條第三款及第二十三條的規定，本人於二零一八年十一

月二十八日作出批示，更新刊登於二零一八年八月二十二日第

三十四期《澳門特別行政區公報》第二組副刊之課程登記通告中

各課程的登記編號：

de Macau n.º 33, II Série, de 15 de Agosto de 2018, a prova de 
conhecimentos (prova escrita) terá a duração de três horas e 
será realizada no dia 6 de Janeiro de 2019, às 10,00 horas, no 
seguinte local:

— Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania 
de Macau (Quadrado de Arte, r/c do HGM) — Avenida Xian 
Xing Hai, s/n, NAPE, Macau.

Mais se informa que serão afixadas no dia 19 de Dezembro 
de 2018, na sede do Instituto Cultural, sita na Praça do Tap 
Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau, outras informa-
ções de interesse para os candidatos, as quais podem ser con-
sultadas no local dentro do horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 
14,30 e as 17,30 horas), bem como na página electrónica deste 
Instituto — http://www.icm.gov.mo.

Instituto Cultural, aos 13 de Dezembro de 2018.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Avisos

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da Lei 
n.º 10/2017, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 que, por meu 
despacho de 28 de Novembro de 2018, são actualizados os 
números de registo publicados nos avisos de registo dos cur-
sos, no n.º 34, de 22 de Agosto de 2018, do Suplemento da II 
Série do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau. 

高等院校 課程名稱 原登記編號 更新的登記編號

澳門大學 文學士學位（日本研究）課程 REG-CES/1/2018 UM-A01-L22-0318G-01

中文授課之法學士學位課程（日間） REG-CES/2/2018 UM-A02-L44-9618G-02

中文授課之法學士學位課程（夜間） REG-CES/3/2018 UM-A03-L44-9618G-03

中葡雙語授課之法學士學位課程（日間） REG-CES/4/2018 UM-A04-L44-1318C-04

文學士學位（歷史學）課程 REG-CES/5/2018 UM-A05-L21-0818E-05

社會科學學士學位（政府與公共行政）課程 REG-CES/6/2018 UM-A06-L43-9418I-06

社會科學學士學位（心理學）課程 REG-CES/7/2018 UM-A07-L32-0218E-07

理學士學位（土木工程）課程 REG-CES/8/2018 UM-A08-L73-9318E-08

理學士學位（數學）課程 REG-CES/9/2018 UM-A09-L54-1118D-09

理學士學位（生物醫藥學）課程 REG-CES/10/2018 UM-A10-L51-1118C-10
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二零一八年十一月二十八日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $2,480.00）

根據第10/2017號法律第十五條，以及第18/2018號行政法規

第二十二條第三款及第二十三條的規定，本人於二零一八年十二

月五日作出批示，現公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：文化產業研究博士學位課程（中文學制）

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門城市大學

課程所頒授的學位、文憑或證書：博士學位

登記編號：UC-N02-D21-1818Z-14

課程的基本資料：

——本課程經第149/2018號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況及學習計劃載於第149/2018號社會文化

司司長批示及其附件。

根據第10/2017號法律第十五條，以及第18/2018號行政法規

第二十二條第三款及第二十三條的規定，本人於二零一八年十二

月五日作出批示，現公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：藝術學博士學位課程（中文學制）

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 28 de Novembro 
de 2018.

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o ar-
tigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 que, por 
meu despacho de 5 de Dezembro de 2018, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de doutoramento em Estudos 
das Indústrias Culturais (norma chinesa);

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade da Cidade de Macau;

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: grau de 
doutor; 

N.º de registo: UC-N02-D21-1818Z-14.

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 149/2018;

— A breve caracterização e o plano de estudos do curso são 
os que constam do Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 149/2018 e do seu anexo.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o ar-
tigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 que, por 
meu despacho de 5 de Dezembro de 2018, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de doutoramento em Artes (nor-
ma chinesa);

Instituição do 
ensino superior

Designação do curso
Número de registo 

original
Número de registo 

atualizado

Universidade
de Macau

curso de licenciatura em Letras (Estudos Japoneses) REG-CES/1/2018 UM-A01-L22-0318G-01

curso de licenciatura em Direito, leccionado em chinês (em 
regime diurno) REG-CES/2/2018 UM-A02-L44-9618G-02

curso de licenciatura em Direito, leccionado em chinês (em 
regime nocturno) REG-CES/3/2018 UM-A03-L44-9618G-03

curso de licenciatura em Direito, leccionado em chinês e 
português (em regime diurno) REG-CES/4/2018 UM-A04-L44-1318C-04

curso de licenciatura em Letras (História) REG-CES/5/2018 UM-A05-L21-0818E-05

curso de licenciatura em Ciências Sociais (Administração 
Governamental e Pública) REG-CES/6/2018 UM-A06-L43-9418I-06

curso de licenciatura em Ciências Sociais (Psicologia) REG-CES/7/2018 UM-A07-L32-0218E-07

curso de licenciatura em Ciências (Engenharia Civil) REG-CES/8/2018 UM-A08-L73-9318E-08

curso de licenciatura em Ciências (Matemática) REG-CES/9/2018 UM-A09-L54-1118D-09

curso de licenciatura em Ciências (Ciências Biomédicas) REG-CES/10/2018 UM-A10-L51-1118C-10
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高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門城市大學

課程所頒授的學位、文憑或證書：博士學位

登記編號：UC-N03-D24-1818Z-15

課程的基本資料：

——本課程經第151/2018號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況及學習計劃載於第151/2018號社會文化

司司長批示及其附件。

二零一八年十二月五日於高等教育輔助辦公室

主任 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $2,323.00）

澳 門 大 學

通 告

根據第14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第三十

條第六款的規定，校長宋永華決定：

指定葛偉教授自二零一八年十二月十三日至二零一九年二月

二十八日代任澳門大學副校長。

二零一八年十二月十三日於澳門大學

校長 宋永華

（是項刊登費用為 $793.00）

郵 電 局

通 告

按照運輸工務司司長於二零一八年十一月一日的批示，以及

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》、經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，郵電局以對外開考進行統一管理制

度的專業或職務能力評估開考，以行政任用合同制度填補平面

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade da Cidade de Macau;

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: grau de 
doutor; 

N.º de registo: UC-N03-D24-1818Z-15.

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 151/2018;

— A breve caracterização e o plano de estudos do curso são 
os que constam do Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 151/2018 e do seu anexo.

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 5 de Dezembro 
de 2018.

O Coordenador do Gabinete, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 2 323,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Aviso

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 30.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o reitor, Song Yonghua, decidiu:

Designar o Professor Doutor Ge Wei como vice-reitor, subs-
tituto, da Universidade de Macau, para o período compreendi-
do entre 13 de Dezembro de 2018 e 28 de Fevereiro de 2019.

Universidade de Macau, aos 13 de Dezembro de 2018.

O Reitor, Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 793,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 1 de Novembro de 
2018, e nos termos definidos no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
na Lei n.º 14/2009, «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», se acha aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
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設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，

以及填補開考有效期屆滿前此部門出現的職缺。

1. 有效期

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補同一部門、同一職程及同一職務範疇出現的職缺。

2. 報考條件

凡在高級技術員職程的綜合能力評估程序的成績名單中

獲評為“合格”或獲豁免進行綜合能力評估程序，或符合經第

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》第十二條第三款第（一）至（五）項的人

士，並符合現行法律規定的擔任公職的一般及特別要件，特別

是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身體健康

及精神健全者，於本開考報考期限屆滿前，具有平面設計或相類

範疇的學士學位，或不頒授學士學位的連讀碩士學位或連讀博

士學位，均可向郵電局報考平面設計範疇高級技術員職程的專

業或職務能力評估開考。

3. 報考方式及期限

3.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

3.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

3.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間（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）

親身到澳門議事亭前地郵電局總部大樓二樓209室公共關係及

總檔案處提交。

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
um lugar vago, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de design gráfico, da Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações, e dos que vierem a 
verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do concurso:

1. Validade

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para provimento de lugares 
vagos que venham a verificar-se nestes Serviços, na mesma car-
reira e área funcional.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao concurso de avaliação de compe-
tências profissionais ou funcionais na Direcção dos Serviços 
de Correios e Telecomunicações, para a carreira de técnico 
superior, área de design gráfico, os indivíduos que na lista clas-
sificativa da etapa de avaliação de competências integradas, da 
carreira de técnico superior, constem como «Aptos» ou dispen-
sados dessa etapa, ou que se encontrem nas situações previstas 
nas alíneas 1) a 5) do n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, e possuam os demais requisitos 
gerais e especiais para o desempenho de funções públicas, nos 
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente 
permanente da Região Administrativa Especial de Macau, 
maioridade, capacidade profissional, aptidão física e mental e 
que possuam licenciatura em design gráfico, ou afins, ou mes-
trado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos 
integrados que não confira grau de licenciatura, na área de 
design gráfico, até ao termo do prazo da apresentação de can-
didatura.

3. Formas e prazo de apresentação de candidatura

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

3.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura.

3.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por qualquer 
outra pessoa, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 
horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas), na sala 209, Divisão de 
Relações Públicas e Arquivo Geral da Direcção dos Serviços 
de Correios e Telecomunicações, no 2.º andar, Edifício-Sede 
da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, em Macau.
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3.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務

平台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門

政府服務”手機應用程式進入報考平台），填寫及提交所提供的

《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

4. 報考須提交的文件

4.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查專業或職務能力評估開考的准考資

格）；

c）經投考人簽署的以第264/2017號行政長官批示核准的

《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

4.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第4.1點a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第4.1點a）和b）項所指文件及個人資料紀錄在其個人檔案

已存有，則無須提交，但須於報考時明確聲明該事實。

4.3 如投考人無提交第4.1點a）、b）及c）項所指的文件、或倘

要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所

欠文件，否則除名。

4.4 第4.1點a）和b）項所指文件的副本可以是普通副本或經

認證的副本。

4.5 報考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作答。

4.6 上指專用格式的《專業或職務能力評估開考報名表》及

《開考履歷表》可從印務局網頁下載或到該局購買。

5. 職務內容

進行平面設計範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策

提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及

3.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico, disponibilizado 
através da plataforma de apresentação de candidaturas ao re-
gime de gestão uniformizada, dentro do prazo de apresentação 
de candidaturas. O acesso à plataforma pode ser feito através 
da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da 
aplicação de telemóvel «Serviços prestados pelo Governo da 
RAEM».

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

4. Documentos a apresentar na candidatura

4.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais);

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-
do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-
mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado.

4.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 4.1 e ain-
da um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e 
b) do ponto 4.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos 
já se encontrarem arquivados nos respectivos processos indivi-
duais, devendo ser declarado expressamente tal facto na apre-
sentação da candidatura.

4.3 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 4.1 ou do registo biográfico quando 
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

4.4 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do 
ponto 4.1 podem ser simples ou autenticadas.

4.5 No requerimento de candidatura, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

4.6 Os formulários próprios acima referidos, «Ficha de 
Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Pro-
fissionais ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», 
podem ser descarregados na página electrónica da Imprensa 
Oficial ou adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

5. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de design gráfico, tendo em vista a 
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其實施；應用方法及科學技術程序；根據研究和數據的處理，提

出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員。

主要負責設計、製作郵票及相關郵政產品；本局刊物、年

報、書籍、宣傳品及印刷品設計排版；大型會議展覽、研討會開

幕儀式、展覽銷售攤位、場地及博物館場館設計及佈置，宣傳物

品和紀念品設計；手機及網頁的多媒體設計製作；攝影及其他相

關的美術設計及製作工作。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員，薪俸點為經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載的第

六級別430點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

7. 任用形式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同聘用，之前需經六個月的試用

期。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（設計軟件應用考試，三小

時），具淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

某一職務的能力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

fundamentação de tomada de decisões; participação em reu-
niões para análise de projectos ou programas; participação na 
concepção, redacção e implementação de projectos; proceder à 
adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propos-
tas de soluções com base em estudos e tratamento de dados; 
exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação 
de outros trabalhadores.

Principais responsabilidades: design e produção de selos e 
respectivos produtos filatélicos; formatação de boletins, relató-
rios anuais, livros, material promocional e impressos. Concep-
ção e decoração para exposições e conferências, cerimónias de 
abertura de seminários, tendas e locais de venda, e para o inte-
rior do museu; design de materiais de promoção e lembranças; 
design e produção de conteúdos multimédia para telemóveis e 
webpage; fotografia e outros trabalhos de design e produção.

6. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-
vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
precedido de um período experimental com a duração de seis 
meses.

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (aplicação 
de softwares de design, com a duração de 3 horas), com carác-
ter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a habili-
tação académica e profissional, a avaliação do desempenho, a 
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 
e a formação profissional complementar.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. 

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.
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11. 最後成績

最後成績是在專業或職務能力評估開考的各項甄選方法中

得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試 = 50%；

甄選面試 = 40%；

履歷分析 = 10%。

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第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

三十四條規定的優先條件排序。

13. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門議事亭前地郵電局總部大

樓二樓公告欄並上載於行政公職局網頁http://w w w.sa fp.gov.

mo/及郵電局網頁http://www.ctt.gov.mo/，上述名單的張貼地點

及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門議事亭前地郵電局總部

大樓二樓公告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.

mo/及郵電局網頁http://www.ctt.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門議事亭前地郵電局總部大樓

二樓公告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及郵電局網頁http://www.ctt.gov.mo/，上述名單的張貼地點及

查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及郵電局網

頁http://www.ctt.gov.mo/。

14. 考試範圍

14.1 經第2/2006號及第29/2016號行政法規修改的一月九日

第2/89/M號法令核准的《郵電局組織規章》；

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 
seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%; 

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção 
dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 2.º andar, 
Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, 
em Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na página electrónica 
da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em 
http://www.ctt.gov.mo/, sendo os anúncios com indicação dos 
locais de afixação e consulta publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação 
dos métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau e afixado na 
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 
2.º andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo 
do Senado, em Macau, bem como disponibilizado na página 
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página 
electrónica da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomu-
nicações, em http://www.ctt.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Direcção 
dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 2.º andar, 
Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, 
em Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica 
da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em 
http://www.ctt.gov.mo/, sendo os anúncios com indicação dos 
locais de afixação e consulta publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-
ção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em http://
www.ctt.gov.mo/.

14. Programa das provas

14.1 Decreto-Lei n.º 2/89/M, de 9 de Janeiro, com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2006 
e Regulamento Administrativo n.º 29/2016 — Regulamento 
Orgânico da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomuni-
cações;
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14.2 Macintosh電腦及Illustrator、Photoshop、Indesign及

Acrobat等設計軟件的操作和相關專業知識；

14.3 郵票及其他郵政產品的設計，以及相關的專業知識；

14.4 宣傳推廣物品及活動的設計，以及相關的專業知識；

14.5 戶外廣告的設計，以及相關的專業知識；

14.6 圖文包和網頁設計方面的知識；

14.7 文化、社會時事常識。

於知識考試的任何階段，投考人均可查閱考試範圍內所列

法例，但不得查閱任何參考書籍或其他資料。

15. 適用法例

本開考受經第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》、經第4/2017號法律

修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法

律《公共部門勞動合同制度》的規定規範。

16. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

17. 典試委員會的組成

專業或職務能力評估開考典試委員會組成如下：

主席：公共關係及總檔案處處長 容美玉

正選委員：顧問高級技術員 區文浩

  顧問高級技術員 馮佰堅

候補委員：顧問高級技術員 劉安儀

  顧問高級技術員 王良忠

按照運輸工務司司長於二零一八年十一月十二日的批示，

以及根據經第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》、經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律

14.2 Operação de computador Macintosh e de softwares de 
design Illustrator, Photoshop, Indesign e Acrobat, e respectivos 
conhecimentos profissionais;

14.3 Design de selos e de outros produtos filatélicos e respec-
tivos conhecimentos profissionais;

14.4 Concepção de actividades e materiais promocionais e 
respectivos conhecimentos profissionais;

14.5 Design de publicidade exterior (outdoor) e respectivos 
conhecimentos profissionais;

14.6 Conhecimentos de design de diagramas explicativos e 
webpage;

14.7 Conhecimentos gerais sobre assuntos sociais e culturais 
actuais.

Aos candidatos é permitida a consulta da legislação acima 
referida em qualquer fase das provas de conhecimentos, à 
excepção de quaisquer livros de referência ou outras informa-
ções.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, da Lei n.º 14/2009 «Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017 e da Lei n.º 12/2015, 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

16. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

17. Composição do júri

O júri do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais tem a seguinte composição:

Presidente: Iong Mei Iok, chefe da Divisão de Relações 
Públicas e Arquivo Geral. 

Vogais efectivos: Au Man Hou, técnico superior assessor; e

Fong Pak Kin, técnico superior assessor. 

Vogais suplentes: Lao On I, técnica superior assessora; e

Wong Leung Chung, técnico superior assessor.

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 12 de Novembro de 
2018, e nos termos definidos no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
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《公共部門勞動合同制度》的規定，郵電局以對外開考進行統一

管理制度的專業或職務能力評估開考，以行政任用合同制度填

補公共關係範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個

職缺，以及填補開考有效期屆滿前此部門出現的職缺。

1. 有效期

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補同一部門、同一職程及同一職務範疇出現的職缺。

2. 報考條件

凡在高級技術員職程的綜合能力評估程序的成績名單中

獲評為“合格”或獲豁免進行綜合能力評估程序，或符合經第

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》第十二條第三款第（一）至（五）項的

人士，並符合現行法律規定的擔任公職的一般及特別要件，特

別是：澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身體健

康及精神健全者，於本開考報考期限屆滿前，具有公共關係、新

聞、公共傳播、傳意、市場推廣或相類範疇的學士學位，或不頒

授學士學位的連讀碩士學位或連讀博士學位，均可向郵電局報

考公共關係範疇高級技術員職程的專業或職務能力評估開考。

3. 報考方式及期限

3.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

3.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

3.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間（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

na Lei n.º 14/2009, «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», se acha aberto o concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 
lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de relações públicas, da Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações, e dos que vierem a 
verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do concurso:

1. Validade

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final, para provimento 
de lugares vagos que venham a verificar-se nestes Serviços, na 
mesma carreira e área funcional.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao concurso de avaliação de compe-
tências profissionais ou funcionais na Direcção dos Serviços 
de Correios e Telecomunicações, para a carreira de técnico 
superior, área de relações públicas, os indivíduos que na lista 
classificativa da etapa de avaliação de competências integra-
das, da carreira de técnico superior, constem como «Aptos» 
ou dispensados dessa etapa, ou que se encontrem nas situações 
previstas nas alíneas 1) a 5) do n.º 3 do artigo 12.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, e possuam os demais requisitos 
gerais e especiais para o desempenho de funções públicas, nos 
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente 
permanente da Região Administrativa Especial de Macau, 
maioridade, capacidade profissional, aptidão física e mental 
e que possuam licenciatura em relações públicas, jornalismo, 
comunicação pública, divulgação e promoção, ou afins, ou 
mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de es-
tudos integrados que não confira grau de licenciatura, na área 
de relações públicas, até ao termo do prazo da apresentação de 
candidatura.

3. Formas e prazo de apresentação de candidatura

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

3.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura.

3.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por qualquer 
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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）

親身到澳門議事亭前地郵電局總部大樓二樓209室公共關係及

總檔案處提交。

3.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務

平台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門

政府服務”手機應用程式進入報考平台），填寫及提交所提供的

《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

4. 報考須提交的文件

4.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效的身份證明文件副本；

b）本通告要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的

曾修讀科目證明，以助審查專業或職務能力評估開考的准考資

格）；

c）經投考人簽署的以第264/2017號行政長官批示核准的

《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

4.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第4.1點a）、b）及c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第4.1點a）和b）項所指文件及個人資料紀錄在其個人檔案

已存有，則無須提交，但須於報考時明確聲明該事實。

4.3 如投考人無提交第4.1點a）、b）及c）項所指的文件、或倘

要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限內補交所

欠文件，否則除名。

4.4 第4.1點a）和b）項所指文件的副本可以是普通副本或經

認證的副本。

4.5 報考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作答。

outra pessoa, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 
horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas), na sala 209, Divisão de 
Relações Públicas e Arquivo Geral da Direcção dos Serviços 
de Correios e Telecomunicações, 2.º andar, Edifício-Sede da 
mesma Direcção, sito no Largo do Senado, em Macau.

3.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico, disponibilizado 
através da plataforma de apresentação de candidaturas ao re-
gime de gestão uniformizada, dentro do prazo de apresentação 
de candidaturas. O acesso à plataforma pode ser feito através 
da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da 
aplicação de telemóvel «Serviços prestados pelo Governo da 
RAEM».

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

4. Documentos a apresentar na candidatura

4.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais);

c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-
do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-
mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado.

4.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 4.1 e 
ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-
cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e 
b) do ponto 4.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos 
já se encontrarem arquivados nos respectivos processos indivi-
duais, devendo ser declarado expressamente tal facto na apre-
sentação da candidatura.

4.3 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 4.1 ou do registo biográfico quando 
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

4.4 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do 
ponto 4.1 podem ser simples ou autenticadas.

4.5 No requerimento de candidatura, o candidato deve indi-
car a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
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4.6 Os formulários próprios acima referidos, «Ficha de 
Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Pro-
fissionais ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», 
podem ser descarregados na página electrónica da Imprensa 
Oficial ou adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

5. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de relações públicas, tendo em vista 
a fundamentação de tomada de decisões; participação em reu-
niões para análise de projectos ou programas; participação na 
concepção, redacção e implementação de projectos; proceder à 
adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propos-
tas de soluções com base em estudos e tratamento de dados; 
exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação 
de outros trabalhadores;

Principais responsabilidades: divulgação de notícias, pro-
cessamento de consultas e reclamações, planeamento de ac-
tividades, reuniões, convenções e competições, organização 
de acções de intercâmbio com o exterior e actividades locais 
de promoção. O técnico superior da área de relações públicas 
deve possuir conhecimentos de língua inglesa para desempe-
nho das relativas funções.

6. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-
vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015  
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», prece-
dido de um período experimental com a duração de seis meses.

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a habi-
litação académica e profissional, a avaliação do desempenho, a 
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 
e a formação profissional complementar.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. 

4.6 上指專用格式的《專業或職務能力評估開考報名表》及

《開考履歷表》可從印務局網頁下載或到該局購買。

5. 職務內容

進行公共關係範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策

提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、撰寫計劃及

其實施；應用方法及科學技術程序；根據研究和數據的處理，提

出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員；

主要負責新聞相關工作、處理查詢和投訴、籌劃各類會議、

展覽、比賽及活動、籌備對外交流及本地宣傳推廣活動。為擔任

公共關係範疇高級技術員的職務，需具備英語知識。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員，薪俸點為經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載的第

六級別430點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

7. 任用形式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同聘用，之前需經六個月的試用

期。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，三小時），具淘汰

性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

某一職務的能力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。
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在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

11. 最後成績

最後成績是在專業或職務能力評估開考的各項甄選方法中

得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試 = 50%；

甄選面試 = 40%；

履歷分析 = 10%。

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第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

三十四條規定的優先條件排序。

13. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門議事亭前地郵電局總部大

樓二樓公告欄並上載於行政公職局網頁http://w w w.sa fp.gov.

mo/及郵電局網頁http://www.ctt.gov.mo/，上述名單的張貼地點

及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈

於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門議事亭前地郵電局總部

大樓二樓公告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.

mo/及郵電局網頁http://www.ctt.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門議事亭前地郵電局總部大樓

二樓公告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/

及郵電局網頁http://www.ctt.gov.mo/，上述名單的張貼地點及

查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及郵電局網

頁http://www.ctt.gov.mo/。

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 
seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%; 

Entrevista de selecção = 40%; 

Análise curricular = 10%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção 
dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 2.º andar, 
Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, 
em Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, e na página electrónica 
da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em 
http://www.ctt.gov.mo/, sendo os anúncios com indicação dos 
locais de afixação e consulta publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação dos 
métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau e afixado na Direcção 
dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 2.º andar, 
Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, 
em Macau, bem como disponibilizado na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica 
da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em 
http://www.ctt.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Direcção 
dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 2.º andar, 
Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do Senado, 
em Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica 
da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em 
http://www.ctt.gov.mo/, sendo os anúncios com indicação dos 
locais de afixação e consulta publicados no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-
ção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, em http://
www.ctt.gov.mo/.
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14. 考試範圍

14.1 第14/2001號法律——《電信綱要法》；

14.2 經第2/2006號及第29/2016號行政法規修改的一月九日

第2/89/M號法令核准的《郵電局組織規章》；

14.3 公共關係範疇的專業知識；

a）禮賓公關的專業知識；

b）宣傳推廣活動籌劃的專業知識；

c）展覽活動統籌的專業知識；

d）編寫公共關係範疇的建議書、活動計劃書、報告書、公

函、演講辭及撰寫新聞稿；

e）社會常識、個案分析；

f）英語水平。

於知識考試的任何階段，投考人均可查閱考試範圍內所列

法例，但不得查閱任何參考書籍或其他資料。

15. 適用法例

本開考受經第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》、經第4/2017號法律

修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法

律《公共部門勞動合同制度》的規定規範。

16. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

17. 典試委員會的組成

專業或職務能力評估開考典試委員會組成如下：

主席：副局長 溫美蓮

正選委員：顧問高級技術員 許懿行  

  首席顧問高級技術員 丁麗群

候補委員：顧問高級技術員 鄭玉賢

  顧問翻譯員 陳秀英

二零一八年十二月六日於郵電局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $25,593.00）

14. Programa das provas

14.1 Lei n.º 14/2001 — Lei de Bases das Telecomunicações;

14.2 Decreto-Lei n.º 2/89/M, de 9 de Janeiro, com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2006 
e Regulamento Administrativo n.º 29/2016 — Regulamento 
Orgânico da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomuni-
cações;

14.3 Conhecimentos profissionais na área de relações públicas;

a) Conhecimentos profissionais sobre protocolo e relações 
públicas;

b) Conhecimentos profissionais sobre planeamento de activi-
dades promocionais;

c) Conhecimentos profissionais sobre coordenação de activi-
dades de convenções;

d) Elaboração de propostas, planos de actividades, informa-
ções, ofícios, discursos e notas de imprensa, na área de rela-
ções públicas;

e) Conhecimentos gerais da sociedade e análise de caso;

f) Conhecimentos de língua inglesa.

Aos candidatos é permitida a consulta da legislação acima 
referida em qualquer fase das provas de conhecimentos, à 
excepção de quaisquer livros de referência ou outras informa-
ções.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, da Lei n.º 14/2009 «Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e da Lei n.º 12/2015, 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

16. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

17. Composição do júri

O júri do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais tem a seguinte composição:

Presidente: Van Mei Lin, subdirectora.

Vogais efectivas: Hui I Hang, técnica superior assessora; e

Ting Lai Kuan, técnica superior assessora principal. 

Vogais suplentes: Chiang Iok In, técnica superior assessora; e

Chan Sao Ieng, intérprete-tradutora assessora.

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
6 de Dezembro de 2018.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 25 593,00)
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建 設 發 展 辦 公 室

公 告

「路環——九澳隧道——北連接線建造工程」

公開招標

1. 招標實體：建設發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3.  施工地點：路氹城路環電廠圓形地及機場大馬路一帶。

4.  承攬工程目的：建造連接路環——九澳隧道的行車天橋

及重整周邊路網。

5.  最長施工期：800（八百）工作天（由競投者訂定；須參照

招標方案前序第7條及第8條之說明）。

6.  標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

7.  承攬類型：以系列價金承攬。

8.  臨時擔保：$4,800,000.00（澳門幣肆佰捌拾萬元整），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：判予工程總金額的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%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：

只接納在土地工務運輸局有施工註冊，以及在開標日期前

已遞交註冊申請或續期申請的自然人或法人，而後者的接納將

取決於所提交註冊申請或續期申請的批准。

任何自然人或法人，不論以獨立身份或以集團形式參與，均

僅可提交一份標書。公司及其常設代表處被視為同一實體，不論

以獨立身份或與其他自然人或法人組成集團，均僅可提交一份

標書。

由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）

名，而各成員之間無須存有任何法定的合夥形式。

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público para 

«Empreitada de construção de Túnel de Ká Hó — Coloane — 

Traçado de Ligação Norte»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o De-
senvolvimento de Infra-estruturas.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: a Zona da Rotunda da Central 
Térmica e da Avenida do Aeroporto, Cotai.

4. Objecto da empreitada: construção de viadutos para a li-
gação do túnel de Ká Hó — Coloane e reordenamento da rede 
viária periférica.

5. Prazo máximo de execução: 800 (oitocentos) dias de traba-
lho (Indicado pelo concorrente; Deve consultar os pontos 7 e 8 
do preâmbulo do programa do concurso).

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

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.  

8. Caução provisória: $4 800 000,00 (quatro milhões e oito-
centas 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 são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: 

São admitidos como concorrentes as pessoas, singulares ou 
colectivas, inscritas na DSSOPT para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso tenham requerido ou renovado 
a sua inscrição, sendo que neste último caso a admissão é con-
dicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação. 

As pessoas, singulares ou colectiva, por si ou em agrupamen-
to, só podem submeter uma única proposta. As sociedades e as 
suas representações são consideradas como sendo uma única 
entidade, devendo submeter apenas uma única proposta, por si 
ou agrupada com outras pessoas.

Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, 
devem ter no máximo até três (3) membros, não sendo necessá-
rio que entre os membros exista qualquer modalidade jurídica 
de associação.
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12. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方

式：應根據由八月三日第40/99/M號法令核准的商法典之對外合

作經營的規定。

13. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

截止日期及時間：二零一九年一月二十八日（星期一）下午五

時正。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室會

議室。

日期及時間：二零一九年一月二十九日（星期二）上午九時

三十分。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

15. 查閱案卷及取得文件電子副本（PDF格式）之地點、時間

及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

時間：辦公時間內。

價格：$5,0 0 0.0 0（澳門幣伍仟元整）電子副本（P D F格

式）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——工程造價50%

——施工期15%

——工作計劃15%

——施工經驗及質量20%

判給標準：

a）如被接納之競投者數目≥11時，按照評標報告，總得分最

高的五名競投者按其工程造價由低至高排名第一至五，定作人根

據排名判標。

b）如被接納之競投者數目<11時，按照評標報告，總得分最

高的三名競投者按其工程造價由低至高排名第一至三，定作人根

據排名判標。

同價情況之判給標準：

進行排名後，倘出現最低造價相同的標書時，本工程將判予

在總得分較高的競投者。

12. Modalidade jurídica da associação que deve adoptar 
qualquer agrupamento de empresas a quem venha eventual-
mente a ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos 
termos previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Dia e hora limite: dia 28 de Janeiro de 2019, segunda-feira, 
até às 17,00 horas.

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

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 29 de Janeiro de 2019, terça-feira, pelas 9,30 
horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos 
no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer as 
eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no 
concurso.

15. Local, hora e preço para obtenção da cópia digital (em 
formato PDF) e consulta do processo:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Hora: horário de expediente;

Preço: $5 000,00 (cinco mil patacas).

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

— Preço da obra: 50%;

— Prazo de execução: 15%;

— Plano de trabalhos: 15%;

— Experiência e qualidade em obras: 20%.

Critério de adjudicação: 

a) Caso o número de propostas admitidas for igual ou supe-
rior a 11, de acordo com o relatório de avaliação das propostas, 
os cinco concorrentes com pontuação global mais elevada 
serão ordenados do preço mais baixo ao preço mais alto e clas-
sificados em primeiro a quinto lugar, e a adjudicação será efec-
tuada de acordo com a respectiva ordenação.

b) Caso o número de propostas admitidas for inferior a 11, 
de acordo com o relatório de avaliação das propostas, os três 
concorrentes com pontuação global mais elevada serão orde-
nados do preço mais baixo ao preço mais alto e classificados 
em primeiro a terceiro lugar, e a adjudicação será efectuada de 
acordo com a respectiva ordenação.

Critério de desempate: 

Caso, após ordenação, houver concorrentes com iguais pro-
postas de preço mais baixo, a empreitada será adjudicada ao 
concorrente que tiver melhor pontuação global. 
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17. 附加的說明文件：

由二零一九年一月十六日至截標日止，競投者可前往羅理基

博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加之

說明文件。

二零一八年十二月十三日於建設發展辦公室

代主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $5,515.00）

交 通 事 務 局

名 單

統一管理的對外開考（開考編號：001-2016-TS-01）──

交通事務局社會傳播範疇第一職階二等高級技術員

專業能力評估程序

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

所列的職缺，參加本局專業能力評估程序的准考人的最後成績

名單如下：

及格的投考人：

名次 准考人

編號

 姓名 身份證編號 最後成績 

1.º 94 謝幸芳 5123XXXX ......................... 73.30

2.º 672 黃嘉麗 5203XXXX ......................... 71.83

3.º 505 盧倩雯 5207XXXX ......................... 71.37

4.º 560 彭文健 5097XXXX......................... 70.27

5.º 418 李秀華 5168XXXX ......................... 68.90

6.º 464 梁慧施 5129XXXX ......................... 68.40

7.º 434 梁恆宗 1226XXXX ......................... 67.60

8.º 77 陳惠蘭 5130XXXX ......................... 66.90

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, a partir de 16 de Janeiro de 2019, inclusive, e até à data 
limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento 
de eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
13 de Dezembro de 2018.

O Coordenador, substituto, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 5 515,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Listas

Concurso de gestão uniformizada externo (ref.: Concurso 

n.º 001-2016-TS-01) — etapa de avaliação de competências 

profissionais, na Direcção dos Serviços para os Assuntos de 

Tráfego, para técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 

área de comunicação social

Classificativa final dos candidatos admitidos à etapa de avalia-
ção de competências profissionais da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego, 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 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 categoria de técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de comu-
nicação social, indicados no aviso onde constam os Serviços 
interessados no preenchimento dos lugares postos a concurso, 
publicado no Suplemento ao Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 27 de Setembro 
de 2017:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand

 Nome Número de  Lista
identificação classificativa
  final

1.º 94 Che, Hang Fong 
Georgina 5123XXXX .......... 73,30

2.º 672 Wong, Ka Lai 5203XXXX .......... 71,83

3.º 505 Lou, Sin Man 5207XXXX .......... 71,37

4.º 560 Pang, Man Kin 5097XXXX .......... 70,27

5.º 418 Lei, Sao Wa 5168XXXX........... 68,90

6.º 464 Leong, Wai Si 5129XXXX .......... 68,40

7.º 434 Leong, Hang 
Chong 1226XXXX .......... 67,60

8.º 77 Chan, Wai Lan 5130XXXX .......... 66,90
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名次 准考人

編號

 姓名 身份證編號 最後成績 

9.º 521 麥潔欣 5158XXXX ......................... 65.80

10.º 210 馮嘉儀 5176XXXX ......................... 65.70

11.º 619 鄧岐鳳 5095XXXX ......................... 65.67

12.º 58 陳微 5122XXXX ......................... 65.00

13.º 419 李詩茵 5104XXXX ......................... 63.97

14.º 206 馮巧怡 5149XXXX ......................... 63.87

15.º 393 李日滔 5160XXXX ......................... 63.67

16.º 98 鄭俊龍 1331XXXX ......................... 63.63

17.º 367 林穎娜 5154XXXX ......................... 62.53

18.º 574 潘粵賓 1304XXXX ......................... 62.30

19.º 451 梁美欣 5119XXXX ......................... 62.20

20.º 85 周鈺婷 5150XXXX ......................... 61.90

21.º 662 黃杏妹 1293XXXX ......................... 61.57

22.º 481 羅錫康 5197XXXX ......................... 61.47

23.º 620 鄧泯芊 5208XXXX ......................... 61.33

24.º 632 湯月華 5193XXXX ......................... 61.03

25.º 461 梁偉鍵 1386XXXX ......................... 60.83

26.º 573 潘淑盈 5165XXXX ......................... 60.50（a）

27.º 613 譚淑茵 5135XXXX ......................... 60.50（a）

28.º 248 許景雲 1328XXXX ......................... 60.37（a）

29.º 417 李秀珊 5147XXXX ......................... 60.37（a）

30.º 299 江惠屏 5114XXXX ......................... 59.97

31.º 633 杜婉玲 5144XXXX ......................... 59.93

32.º 116 張鎮傑 1231XXXX ......................... 59.23

33.º 301 高嘉敏 1353XXXX ......................... 59.07

34.º 89 周百豪 5176XXXX ......................... 59.00

35.º 57 陳文婷 5202XXXX ......................... 58.43

36.º 78 陳惠蘭 7440XXXX ......................... 58.23

37.º 140 張曉彤 1523XXXX ......................... 57.90

38.º 396 李旭陸 7437XXXX ......................... 57.80（a）

39.º 424 李淑儀 1338XXXX ......................... 57.80（a）

40.º 309 關正麗 7440XXXX ......................... 57.60

41.º 655 尹妙珊 5209XXXX ......................... 56.83

42.º 296 簡志彬 1257XXXX ......................... 56.20

43.º 268 楊敏 5184XXXX ......................... 55.90

44.º 488 雷敏嬋 1420XXXX ......................... 55.57

備註（及格的投考人）：

（a）得分相同，按第14/2016號行政法規第三十四條的規定

優先排序。

Ordem N.º do 
cand

 Nome Número de  Lista
identificação classificativa
  final

9.º 521 Mak, Kit Ian 5158XXXX .......... 65,80

10.º 210 Fong, Ka I 5176XXXX ........... 65,70

11.º 619 Tang, Kei Fong 5095XXXX .......... 65,67

12.º 58 Chan, Mei 5122XXXX .......... 65,00

13.º 419 Lei, Si Ian 5104XXXX .......... 63,97

14.º 206 Fong, Hao I 5149XXXX ........... 63,87

15.º 393 Lei, Iat Tou 5160XXXX ........... 63,67

16.º 98 Cheang, Chon 
Long 1331XXXX .......... 63,63

17.º 367 Lam, Weng Na 5154XXXX .......... 62,53

18.º 574 Pun, Ut Pan 1304XXXX .......... 62,30

19.º 451 Leong, Mei Ian 5119XXXX ........... 62,20

20.º 85 Chao, Iok Teng 5150XXXX .......... 61,90

21.º 662 Wong, Hang Mui 1293XXXX .......... 61,57

22.º 481 Lo, Sek Hong 5197XXXX .......... 61,47

23.º 620 Tang, Man Chin 5208XXXX .......... 61,33

24.º 632 Tong, Ut Wa 5193XXXX........... 61,03

25.º 461 Leong, Wai Kin 1386XXXX .......... 60,83

26.º 573 Pun, Sok Ieng 5165XXXX........... 60,50 (a)

27.º 613 Tam, Sok Ian 5135XXXX .......... 60,50 (a)

28.º 248 Hoi, Keng Wan 1328XXXX .......... 60,37 (a)

29.º 417 Lei, Sao San 5147XXXX ........... 60,37 (a)

30.º 299 Kong, Wai Peng 5114XXXX ........... 59,97

31.º 633 Tou, Un Leng 5144XXXX ........... 59,93

32.º 116 Cheong, Chan Kit 1231XXXX .......... 59,23

33.º 301 Kou, Ka Man 1353XXXX........... 59,07

34.º 89 Chao, Pak Hou 5176XXXX ........... 59,00

35.º 57 Chan, Man Teng 5202XXXX .......... 58,43

36.º 78 Chan, Wai Lan 7440XXXX .......... 58,23

37.º 140 Cheung, Hiu Tung 1523XXXX .......... 57,90

38.º 396 Lei, Iok Lok 7437XXXX .......... 57,80 (a)

39.º 424 Lei, Sok I 1338XXXX .......... 57,80 (a)

40.º 309 Kuan, Cheng Lai 7440XXXX .......... 57,60

41.º 655 Wan, Mio San 5209XXXX .......... 56,83

42.º 296 Kan, Chi Pan 1257XXXX .......... 56,20

43.º 268 Ieong, Man 5184XXXX .......... 55,90

44.º 488 Loi, Man Sim 1420XXXX........... 55,57

Observação para o candidato aprovado:

(a) Igualdade de classificação, preferência nos termos do 
artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016.



N.º 51 — 19-12-2018 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 21851

根據第14/2016號行政法規第三十六條規定，投考人可自本

名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日內，就

本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一八年十一月二十九日的批示認可）

二零一八年十一月十二日於交通事務局

典試委員會：

主席：處長 劉小活

委員：首席高級技術員 李欣

候補委員：職務主管 馮文正

（是項刊登費用為 $5,244.00）

統一管理的對外開考（開考編號：002-2016-AT-01）──

交通事務局資訊範疇第一職階二等技術輔導員

職務能力評估程序

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

疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導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技術輔導員職缺而以考核

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，參加本局職務能力評估程序的准考人的最後成績名

單如下：

及格的投考人：

名次 准考人編號  姓名 最後成績

 1.º 754 關美霞 5160XXXX .................... 64.38

 2.º 1107 梁耀桐 5164XXXX .................... 63.93

 3.º 1185 梁兆鑫 5209XXXX .................... 63.85

 4.º 460 朱君傑 5151XXXX .................... 63.78

 5.º 1638 溫俊敏 5121XXXX .................... 63.30

 6.º 420 蔡泰然 5136XXXX .................... 63.10

 7.º 311 張清安 5110XXXX .................... 63.01

 8.º 1523 戴天就 5173XXXX .................... 62.93

 9.º 1329 吳子聰 5209XXXX .................... 62.89

10.º 785 郭偉鵬 1394XXXX .................... 62.79

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso para 
a entidade a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 
contados do dia seguinte à data da publicação da presente lista 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Administração e Justiça, de 29 de Novembro de 2018).

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

O Júri:

Presidente: Lao Sio Wut, chefe de divisão.

Vogal: Lei Ian, técnica superior principal.

Vogal suplente: Fong Man Cheng, chefia funcional.

(Custo desta publicação $ 5 244,00)

Concurso de gestão uniformizada externo (ref.: Concurso 

n.º 002-2016-AT-01) — etapa de avaliação de competências 

funcionais, na Direcção dos Serviços para os Assuntos de 

Tráfego, para adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 

área de informática

Classificativa final dos candidatos admitidos à etapa de avalia-
ção de competências funcionais da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego, 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 preenchi-
mento 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 adjunto-técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de infor-
mática, indicado no aviso onde constam os Serviços interessados 
no preenchimento do lugar posto a concurso publicado no 2.º 
Suplemento ao Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 49, II Série, de 6 de Dezembro de 2017:

Candidatos aprovados:

Ordem
N.º do 
cand.

 Nome Classificação
  final

 1.º 754 Kuan, Mei Ha 5160XXXX ........ 64,38

 2.º 1107 Leong, Io Tong 5164XXXX ........ 63,93

 3.º 1185 Leung, Sio Kam 5209XXXX ....... 63,85

 4.º 460 Chu, Kuan Kit 5151XXXX........ 63,78

 5.º 1638 Wan, Chon Man 5121XXXX ....... 63,30

 6.º 420 Choi, Tai In 5136XXXX ....... 63,10

 7.º 311 Cheong, Cheng On 5110XXXX ........ 63,01

 8.º 1523 Tai, Tin Chao 5173XXXX ........ 62,93

 9.º 1329 Ng, Chi Chong 5209XXXX ....... 62,89

10.º 785 Kuok, Wai Pang 1394XXXX ....... 62,79
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名次 准考人編號  姓名 最後成績

11.º 454 朱耀文 5109XXXX .................... 62.63

12.º 1822 吳宇 1378XXXX .................... 62.57

13.º 1837 袁京緯 1497XXXX .................... 62.52

14.º 970 李俊濠 1216XXXX .................... 62.31

15.º 1459 施明亮 5160XXXX .................... 62.00

16.º 1332 吳智傑 5108XXXX .................... 61.38

17.º 1448 施金盾 1368XXXX .................... 59.98

18.º 1097 梁浩文 1335XXXX .................... 59.64

19.º 744 高永達 1225XXXX .................... 59.57

20.º 1172 梁惠賢 1294XXXX .................... 59.52

21.º 953 李展宏 1245XXXX .................... 58.70

22.º 904 劉志鋒 5171XXXX .................... 58.06

23.º 1003 李家樂 5197XXXX .................... 57.37

24.º 1586 段活文 1504XXXX .................... 57.29

25.º 1164 梁天豪 5140XXXX .................... 56.91

26.º 1055 李德兆 5209XXXX .................... 56.41

27.º 192 陳偉豪 5163XXXX .................... 55.06

28.º 1733 黃敏貴 1304XXXX .................... 54.70

29.º 429 蔡永健 1230XXXX .................... 53.84

30.º 972 李富強 1216XXXX .................... 52.60

31.º 1256 陸嘉樂 5191XXXX .................... 51.48

32.º 724 姜官華 5148XXXX .................... 51.10

33.º 85 陳雄龍 5123XXXX .................... 50.30

根據第14/2016號行政法規第三十六條規定，投考人可自本

名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日內，就

本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一八年十一月二十九日的批示認可）

二零一八年十一月十四日於交通事務局

典試委員會：

主席：代處長 陳耀強 

委員：顧問高級技術員 蕭廣正

   首席技術員 林狄斌

（是項刊登費用為 $3,943.00）

Ordem
N.º do 
cand.

 Nome Classificação
  final

11.º 454 Chu, Io Man 5109XXXX ........ 62,63

12.º 1822 Wu, Yu 1378XXXX ....... 62,57

13.º 1837 Yuen, King Wai 1497XXXX ....... 62,52

14.º 970 Lei, Chon Hou 1216XXXX ....... 62,31

15.º 1459 Si, Meng Leong 5160XXXX ........ 62,00

16.º 1332 Ng, Chi Kit 5108XXXX ....... 61,38

17.º 1448 Shi, Jindun 1368XXXX ....... 59,98

18.º 1097 Leong, Hou Man 1335XXXX ....... 59,64

19.º 744 Kou, Weng Tat 1225XXXX ....... 59,57

20.º 1172 Leong, Wai In 1294XXXX ....... 59,52

21.º 953 Lee, Chin Wang 1245XXXX ....... 58,70

22.º 904 Lao, Chi Fong 5171XXXX ........ 58,06

23.º 1003 Lei, Ka Lok 5197XXXX ....... 57,37

24.º 1586 Tuen, Wood Man 1504XXXX ....... 57,29

25.º 1164 Leong, Tin Hou 5140XXXX ........ 56,91

26.º 1055 Lei, Tak Sio 5209XXXX ....... 56,41

27.º 192 Chan, Wai Hou 5163XXXX ........ 55,06

28.º 1733 Wong, Man Kuai 1304XXXX ....... 54,70

29.º 429 Choi, Weng Kin 1230XXXX ....... 53,84

30.º 972 Lei, Fu Keong 1216XXXX ....... 52,60

31.º 1256 Lok, Ka Lok 5191XXXX ....... 51,48

32.º 724 Keong, Kun Wa 5148XXXX ........ 51,10

33.º 85 Chan, Hong Long 5123XXXX ....... 50,30

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso para 
a entidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da publicação da 
presente lista no Boletim Oficial da RAEM.

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

Administração e Justiça, de 29 de Novembro de 2018).

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 14 
de Novembro de 2018.

O Júri:

Presidente: Chan Io Keong, chefe de divisão, substituto.

Vogais: Sio Kuong Cheng, técnico superior assessor; e

Lam Tek Pan, técnico principal.

(Custo desta publicação $ 3 943,00)
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