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GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.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 Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no 
átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito no Edif. China 
Plaza, Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, 15.º andar, Macau, 
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 disponibilizada nas páginas electrónicas deste 
Gabinete (http://www.gcs.gov.mo) e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), 
a lista provisória dos candidatos ao concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 
vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de informática (desenvolvimento de 
software), do quadro do pessoal do Gabinete de Comunicação 
Social, 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 50, II Série, de 
12 de Dezembro de 2018.

Gabinete de Comunicação Social, aos 29 de Janeiro de 2019.

O Director do Gabinete, Victor Chan.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Édito

Faz-se público que, tendo Ng Soi Hoi, cônjuge de Alcinda 
Cheong Pérola, que foi em vida assistente técnica administra-
tiva especialista principal, 1.º escalão, do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
requerido, por falecimento desta, os subsídios por morte e de 
funeral, bem como outras compensações pecuniárias, devem 
todos os que se julguem com direito à percepção dos mesmos 
subsídios e compensações, requerer a esta Direcção de Servi-
ços, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do 
presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 
que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão do 
requerente, findo que seja esse prazo.

新 聞 局

公 告

茲公佈，為填補新聞局編制內資訊（應用軟件開發）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

考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一八年十二月十二日第五十

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》第二十六條第二款規定，將新聞局專業或職務能

力評估開考的投考人臨時名單張貼於澳門南灣大馬路762-804

號中華廣場15樓新聞局大堂（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，下午二時三十分至下午五時三十分），並上載於本局網頁

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

gov.mo）。

二零一九年一月二十九日於新聞局

局長 陳致平

（是項刊登費用為 $1,462.00）

行 政 公 職 局

告 示

茲公佈，現有行政公職局已故編制人員第一職階首席特級

行政技術助理員Alcinda Cheong Pérola的配偶吳瑞海申請死亡

津貼、喪葬津貼及其他金錢補償，如有人士認為亦具權利領取上

述津貼及補償，應由本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日

起計三十天內，向行政公職局申請應有之權益。如上述期限內未

接獲任何異議，則接納現申請人之要求。

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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二零一九年一月二十四日於行政公職局

代局長 馮若儀

（是項刊登費用為 $1,224.00）

經 濟 局

通 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

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，本局定於二零一九年二月十七日上午九時

三十分為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行知識考試

（筆試），時間為三小時。考試地點為嘉諾撒聖心中學。   

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有

關的其他重要資訊，已張貼於澳門黑沙環新街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/）。

二零一九年一月二十九日於經濟局

局長 戴建業

（是項刊登費用為 $1,575.00）

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

茲公佈，為填補澳門保安部隊事務局以行政任用合同任用

的高級技術員職程第一職階二等高級技術員（土木工程範疇）

兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一八

年十一月七日第四十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 24 de Janeiro de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Joana Maria Noronha.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimen-
to 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, a prova de conhecimentos (prova escri-
ta) terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 17 de Feve-
reiro de 2019, às 9,30 horas, no Colégio do Sagrado Coração de 
Jesus.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 
realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, serão afixadas no Centro de Serviços 
da RAEM, sito na Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Macau, 
podendo ser consultadas 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 almoço), e disponi-
bilizadas na página electrónica destes Serviços — http://www.
economia.gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP — 
http://www.safp.gov.mo/.

Direcção dos Serviços de Economia, aos 29 de Janeiro de 
2019.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada no 
expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, Macau, podendo ser 
consultada no local indicado, dentro do horário de expediente 



1840 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 6 期 —— 2019 年 2 月 8 日

進行統一管理制度之對外專業或職務能力評估開考通告。現根

據現行第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，將澳門保安部隊事務局專業或職

務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門兵營斜巷澳門保

安部隊事務局通告欄（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），並上載於澳

門保安部隊網頁（http://www.fsm.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

茲公佈，為填補澳門保安部隊事務局以行政任用合同任用

的高級技術員職程第一職階二等高級技術員（電機工程範疇）

兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一八

年十一月七日第四十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登

進行統一管理制度之對外專業或職務能力評估開考通告。現根

據現行第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，將澳門保安部隊事務局專業或職

務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門兵營斜巷澳門保

安部隊事務局通告欄（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），並上載於澳

門保安部隊網頁（http://www.fsm.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

茲公佈，為填補澳門保安部隊事務局以行政任用合同任用

的高級技術員職程第一職階二等高級技術員（機電工程範疇）

兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一八

年十一月七日第四十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登

進行統一管理制度之對外專業或職務能力評估開考通告。現根

據現行第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，將澳門保安部隊事務局專業或職

務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門兵營斜巷澳門保

安部隊事務局通告欄（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），並上載於澳

門保安部隊網頁（http://www.fsm.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

(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 das 
Forças de Segurança de Macau — http://www.fsm.gov.mo/ — e 
dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista definitiva dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformi-
zada, para o preenchimento de dois lugares vagos, em regime 
de contrato administrativo de provimento, de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de engenharia civil, da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, 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 45, II Série, de 7 de Novembro de 2018.

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada no 
expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, 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 das 
Forças de Segurança de Macau — http://www.fsm.gov.mo/ — e 
dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista definitiva dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de dois lugares vagos, em regime de con-
trato administrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de en-
genharia electrotécnica, da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, 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 45, II Série, de 7 de Novembro de 2018.

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», se encontra afixada no 
expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, 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 das 
Forças de Segurança de Macau — http://www.fsm.gov.mo/ — e 
dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — a lista definitiva dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformi-
zada, para o preenchimento de dois lugares vagos, em regime 
de contrato administrativo de provimento, de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de engenharia electromecânica, da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, e dos que vierem a verificar-se 
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 45, II Série, de 7 de Novembro de 2018.
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二零一九年一月二十八日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $3,432.00）

治 安 警 察 局

通 告

批示：2/CPSP/2019P

本人行使經第45/2018號保安司司長批示修改的第212/2015

號保安司司長批示中第四款賦予之權限，轉授：

一. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予治安警察局代副局

長，警務總長編號163881，黃偉鴻，該等權限記載於所述批示第

一、（一）（1），一、（一）（2），一、（一）（5），一、（一）（6），一、

（二）（1），一、（二）（3），一、（三）（2），一、（三）（5），二、

（一），二、（二），二、（三），二、（四），二、（五），二、（六）及二、

（七）款，計有：

一、（一）（1）簽署任用書；

一、（一）（2）授予職權及接受宣誓；

一、（一）（5）批准特別假期或在放棄特別假期時發給有關

補償、短期無薪假，以及就因個人理由或工作需要而提交的累積

年假申請作出決定；

一、（一）（6）簽署計算及結算治安警察局人員服務時間的

文件，並將有關文件送交澳門保安部隊事務局；

一、（二）（1）批准治安警察局人員及其家屬前往衛生局範

圍內運作的健康檢查委員會作檢查；

一、（二）（3）批准治安警察局工作人員參加在澳門特別行

政區舉行的會議、研討會、座談會、講座及其他同類活動；

一、（三）（2）批准提供與治安警察局存檔文件有關的資

訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除

外；

一、（三）（5）按照內部運作資金限制，批准取得資產及勞

務；

二、（一）作出第6/2004號法律第八條及第十二條第二款所

指之行為；

二、（二）作出第6/20 04號法律第十一條第一款所指之行

為；

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 28 de Janeiro de 2019.

A Directora, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 3 432,00)

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Avisos

Despacho: 2/CPSP/2019P

No uso da competência conferida pelo n.º 4 do Despacho do 
Secretário para a Segurança n.º 212/2015, com a nova redacção 
dada pelo Despacho do Secretário para a Segurança n.º 45/2018, 
subdelego:

1. No segundo-comandante, substituto, intendente n.º 163 881, 
Vong Vai Hong, do Corpo de Polícia de Segurança Pública, as 
competências que me foram subdelegadas, e a que se referem 
os n.os 1. 1) (1), 1. 1) (2), 1. 1) (5), 1. 1) (6), 1. 2) (1), 1. 2) (3), 1. 3) 
(2), 1. 3) (5), 2. 1), 2. 2), 2. 3), 2. 4), 2. 5), 2. 6) e 2. 7) do referido 
despacho, designadamente:

1. 1) (1) Assinar os diplomas de provimento;

1. 1) (2) Conferir posse e receber a prestação de compromis-
so de honra;

1. 1) (5) Conceder licença especial, ou atribuir a compensa-
ção prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de 
curta duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias, 
por motivos pessoais ou por conveniência de serviço;

1. 1) (6) Assinar documentos comprovativos de contagem e 
liquidação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores 
do CPSP, remetendo à DSFSM a respectiva documentação;

1. 2) (1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do 
CPSP e dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam 
no âmbito dos Serviços de Saúde;

1. 2) (3) Autorizar a participação de trabalhadores do CPSP 
em congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activi-
dades semelhantes, quando realizados na Região Administra-
tiva Especial de Macau;

1. 3) (2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de 
certidões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão 
dos excepcionados por lei;

1. 3) (5) Autorizar a aquisição de bens e serviços de acordo 
com os limites do fundo de maneio interno;

2. 1) A prática dos actos previstos nos artigos 8.º e 12.º, n.º 2, 
da Lei n.º 6/2004;

2. 2) A prática dos actos previstos no artigo 11.º, n.º 1, da Lei 
n.º 6/2004;
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二、（三）作出第5/2003號行政法規第三十八條第二款所指

之行為；

二、（四）就一切有關非澳門特別行政區居民入境、過境及於

澳門特別行政區逗留之申請作出決定；

二、（五）就有關來自中國內地之中國居民的居留許可申請

作出決定；

二、（六）就有關居留許可之續期申請作出決定；

二、（七）基於獲批准居留許可之利害關係人之資料或申請

而對該等許可之廢止事宜作出決定。

二. 對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三. 獲轉授權人自二零一九年一月十五日起在本轉授權範圍

內所作的行為，予以追認。

四. 在不妨礙第三款規定的情況下，本批示自公佈日起產生

效力。

批示：3/CPSP/2019P

根據第34/2018號行政法規第五條第四款、第15/2009號法律

第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第212/2015號保安

司司長批示中第四款所賦予之權限，本人決定：

一. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予策劃行動廳廳長，

警務總長編號101961，梁慶康，該等權限記載於所述批示第一、

（三）（2）款：

一、（三）（2）批准提供與治安警察局存檔文件有關的資

訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除

外。

二. 對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三. 獲轉授權人自二零一九年一月十五日起在本轉授權範圍

內所作的行為，均予以追認。

四. 原副警務總長107901李鏡賢於二零一八年十二月十八日

至二零一八年十二月三十一日及警務總長101961梁慶康於二零

一九年一月一日至二零一九年一月十四日擔任策劃行動廳代廳長

期間，在本轉授權範圍內所作的行為，均予以追認。

五. 在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

2. 3) A prática dos actos previstos no artigo 38.º, n.º 2, do Regu-
lamento Administrativo n.º 5/2003;

2. 4) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsito 
e permanência de não-residentes na RAEM;

2. 5) Decidir sobre os pedidos da autorização de residência 
dos chineses provenientes da China continental;

2. 6) Decidir sobre todos os pedidos de renovação de autori-
zação de residência;

2. 7) Decidir sobre a revogação da autorizção de residência 
quando esta resulte de informação ou pedido do respectivo inte-
ressado.

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

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 15 de 
Janeiro de 2019.

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, o presente despacho 
produz efeitos desde a data da sua publicação.

Despacho: 3/CPSP/2019P

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 34/2018, artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, artigo 22.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e da competência 
conferida pelo n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segu-
rança n.º 212/2015, subdelego:

1. No chefe do Departamento de Fiscalização Interna e 
Informática, intendente n.º 101 961, Leong Heng Hong, a com-
petência que me foi subdelegada, e a que se refere o n.º 1. 3) (2) 
do referido despacho, designadamente:

1. 3) (2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de 
certidões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão 
dos excepcionados por lei.

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

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, a partir de 
15 de Janeiro de 2019.

4. São ratificados os actos praticados pelo ex-subinten-
dente n.º 107 901, Lei Keang In, de 18 a 31 de Dezembro de 
2018 e pelo intendente n.º 101 961, Leong Heng Hong, de 1 a 14 
de Janeiro de 2019, no desempenho das funções de chefe, subs-
tituto, do Departamento de Fiscalização Interna e Informática, 
no âmbito da presente subdelegação de competências.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
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六. 廢止公佈於二零一八年三月七日《澳門特別行政區公報》

第十期第二組之二零一八年二月六日第3/CPSP/2018P號批示第

二條之內容。

批示：4/CPSP/2019P

根據第34/2018號行政法規第五條第四款、第15/2009號法律

第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第212/2015號保安

司司長批示中第四款所賦予之權限，本人決定：

一. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予內部監管及資訊廳代

廳長，副警務總長編號104961，黃鴻基，該等權限記載於所述批

示第一、（三）（2）款：

一、（三）（2）批准提供與治安警察局存檔文件有關的資

訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除

外。

二. 對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三. 獲轉授權人自二零一九年一月一日起在本授權範圍內所

作的行為，均予以追認。

四. 在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

批示：5/CPSP/2019P

根據第34/2018號行政法規第五條第四款、第15/2009號法律

第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第212/2015號保安

司司長批示中第四款所賦予之權限，本人決定：

一. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予情報廳代廳長，副

警務總長編號104971，李日明，該等權限記載於所述批示第一、

（三）（2），二、（一）：

一、（三）（2）批准提供與治安警察局存檔文件有關的資

訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除

外；

二、（一）作出第6/2004號法律第八條所指之行為，但非中國

公民則除外。

二. 對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

6. É revogado o n.º 2 do Despacho n.º 3/CPSP/2018P, de 6 de 
Fevereiro de 2018, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 7 de Março de 
2018.

Despacho: 4/CPSP/2019P

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 34/2018, artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, artigo 22.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e da competência 
conferida pelo n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segu-
rança n.º 212/2015, subdelego:

1. No chefe, substituto, do Departamento de Fiscalização 
Interna e Informática, subintendente n.º 104 961, Wong Hong 
Kei, a competência que me foi subdelegada, e a que se refere o 
n.º 1. 3) (2) do referido despacho, designadamente:

1. 3) (2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de 
certidões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão 
dos excepcionados por lei.

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

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, a partir de 
1 de Janeiro de 2019.

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

Despacho: 5/CPSP/2019P

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 34/2018, artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, artigo 22.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e da competência 
conferida pelo n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segu-
rança n.º 212/2015, subdelego:

1. No chefe, substituto, do Departamento de Informações, 
subintendente n.º 104 971, Lei Iat Meng, as competências que 
me foram subdelegadas e a que se referem os n.os 1. 3) (2) e 2. 1) 
do referido despacho, designadamente:

1. 3) (2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de 
certidões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão 
dos excepcionados por lei;

2. 1) A prática dos actos previstos no artigo 8.º da Lei n.º 6/2004, 
excepto para nacionais não chineses.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.
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三. 獲轉授權人自二零一九年一月一日起在本轉授權範圍內

所作的行為，均予以追認。

四. 在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

五. 廢止公佈於二零一七年一月二十五日《澳門特別行政區

公報》第四期第二組之二零一七年一月四日第1/CPSP/2017P號

批示第二條之內容。

批示：6/CPSP/2019P

根據第34/2018號行政法規第五條第四款、第15/2009號法律

第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第212/2015號保安

司司長批示中第四款所賦予之權限，本人決定：

一. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予資源管理廳廳長，

警務總長編號106961，古敬軒，該等權限記載於所述批示第一、

（一）（5），一、（一）（6），一、（二）（1），一、（三）（2）及一、

（三）（5）款，計有：

一、（一）（5）批准特別假期或在放棄特別假期時發給有關

補償、短期無薪假，以及就因個人理由或工作需要而提交的累積

年假申請作出決定；

一、（一）（6）簽署計算及結算治安警察局人員服務時間的

文件，並將有關文件送交澳門保安部隊事務局；

一、（二）（1）批准治安警察局人員及其家屬前往衛生局範

圍內運作的健康檢查委員會作檢查；

一、（三）（2）批准提供與治安警察局存檔文件有關的資

訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除

外；

一、（三）（5）按照內部運作資金限制，批准取得資產及勞

務。

二. 對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三. 獲轉授權人自二零一九年一月十五日起，在本授權範圍

內所作的行為，均予以追認。

四. 獲轉授權人自二零一八年十二月十八日至二零一九年一

月十四日擔任資源管理廳代廳長期間，在本轉授權範圍內所作

的行為，均予以追認。

五. 在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, a partir de 
1 de Janeiro de 2019.

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

5. É revogado o n.º 2 do Despacho n.º 1/CPSP/2017P, de 4 de 
Janeiro de 2017, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 25 de Janeiro de 
2017.

Despacho: 6/CPSP/2019P

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 34/2018, artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, artigo 22.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e da competência 
conferida pelo n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segu-
rança n.º 212/2015, subdelego:

1. No chefe do Departamento de Gestão de Recursos, inten-
dente n.º 106 961, Ku Keng Hin, as competências que me foram 
subdelegadas, e a que se referem os n.os 1. 1) (5), 1. 1) (6), 1. 2) (1), 
1. 3) (2) e 1. 3) (5) do referido despacho, designadamente:

1. 1) (5) Conceder licença especial, ou atribuir a compensa-
ção prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de 
curta duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias, 
por motivos pessoais ou por conveniência de serviço;

1. 1) (6) Assinar documentos comprovativos de contagem e 
liquidação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores 
do CPSP, remetendo à DSFSM a respectiva documentação;

1. 2) (1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do 
CPSP e dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam 
no âmbito dos Serviços de Saúde;

1. 3) (2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de 
certidões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão 
dos excepcionados por lei;

1. 3) (5) Autorizar a aquisição de bens e serviços de acordo 
com os limites do fundo de maneio interno.

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

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, a partir de 
15 de Janeiro de 2019.

4. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
desempenho das funções de chefe, substituto, do chefe do Depar-
tamento de Gestão de Recursos, no âmbito da presente subde-
legação de competências, de 18 de Dezembro de 2018 a 14 de 
Janeiro de 2019.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
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六. 廢止公佈於二零一八年三月七日《澳門特別行政區公報》

第十期第二組之二零一八年二月六日第3/CPSP/2018P號批示第

一條之內容。

批示：7/CPSP/2019P

根據第34/2018號行政法規第五條第四款、第15/2009號法律

第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第212/2015號保安

司司長批示中第四款所賦予之權限，本人決定：

一. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予出入境管制廳代廳

長，副警務總長編號102031，黃劍虹，該等權限記載於所述批示

第一、（三）（2），二、（一），二、（二）及二、（四）款，計有：

一、（三）（2）批准提供與治安警察局存檔文件有關的資

訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除

外；

二、（一）作出第6/2004號法律第八條所指之行為，但非中國

公民則除外；

二、（二）作出第6/20 04號法律第十一條第一款所指之行

為；

二、（四）就一切有關非澳門特別行政區居民入境、過境及於

澳門特別行政區逗留之申請作出決定。

二. 對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三. 獲轉授權人自二零一九年一月一日起在本轉授權範圍內

所作的行為，均予以追認。

四. 原副警務總長108891，林偉民於二零一八年十二月十八

日至二零一八年十二月三十一日擔任出入境管制廳代廳長期間在

本轉授權範圍內所作的行為，均予以追認。

五. 在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

六. 廢止公佈於二零一八年十一月二十八日《澳門特別行

政區公報》第四十八期第二組之二零一八年十一月八日第35/

CPSP/2018P號批示。

批示：8/CPSP/2019P

根據第34/2018號行政法規第五條第四款、第15/2009號法律

第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第212/2015號保安

6. É revogado o n.º 1 do Despacho n.º 3/CPSP/2018P, de 6 de 
Fevereiro de 2018, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 7 de Março de 
2018.

Despacho: 7/CPSP/2019P

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 34/2018, artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, artigo 22.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e da competência 
conferida pelo n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segu-
rança n.º 212/2015, subdelego:

1. No chefe, substituto, do Departamento de Controlo Frontei-
riço, subintendente n.º 102 031, Wong Kim Hong, as competên-
cias que me foram subdelegadas e a que se referem os n.os 1. 3) (2), 
2. 1), 2. 2) e 2. 4) do referido despacho, designadamente:

1. 3) (2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de 
certidões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão 
dos excepcionados por lei;

2. 1) A prática dos actos previstos no artigo 8.º da Lei n.º 6/2004, 
excepto para nacionais não chineses;

2. 2) A prática dos actos previstos no artigo 11.º, n.º 1, da Lei 
n.º 6/2004;

2. 4) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, 
trânsito e permanência de não-residentes na RAEM.

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

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, a partir de 
1 de Janeiro de 2019.

4. São ratificados os actos praticados pelo ex-subinten-
dente n.º 108 891, Lam Wai Man, no desempenho das funções 
de chefe, substituto, do Departamento de Controlo Fronteiriço, 
no âmbito da presente subdelegação de competências, de 18 de 
Dezembro a 31 de Dezembro de 2018.

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

6. É revogado o Despacho n.º 35/CPSP/2018P, de 8 de Novem-
bro de 2018, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 48, II Série, de 28 de Novembro de 
2018.

Despacho: 8/CPSP/2019P

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 34/2018, artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, artigo 22.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e da competência 
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司司長批示中第四款所賦予之權限，本人決定：

一. 將本人經轉授而獲得之權限轉授予居留及逗留事務廳代

廳長，副警務總長編號103951，魏瑞斌，該等權限記載於所述批

示第一、（三）（2），二、（二），二、（四），二、（五），二、（六）及

二、（七）款，計有：

一、（三）（2）批准提供與治安警察局存檔文件有關的資

訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除

外；

二、（二）作出第6/20 04號法律第十一條第一款所指之行

為；

二、（四）就一切有關非澳門特別行政區居民入境、過境及於

澳門特別行政區逗留之申請作出決定；

二、（五）就有關來自中國內地之中國居民的居留許可申請

作出決定；

二、（六）就有關居留許可之續期申請作出決定；

二、（七）基於獲批准居留許可之利害關係人之資料或申請

而對該等許可之廢止事宜作出決定。

二. 對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三. 獲轉授權人自二零一九年一月一日起在本轉授權範圍內

所作的行為，均予以追認。

四. 在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

批示：9/CPSP/2019P

根據第34/2018號行政法規第五條第四款、第15/2009號法律

第十條、第26/2009號行政法規第二十二條、第24/92/M號法令第

九條及第212/2015號保安司司長批示中第四款所賦予之權限，本

人決定：

一、將下列本身及經轉授而獲得之權限授予及轉授予澳門

警務廳指揮官，警務總長編號102971，趙崇遠：

（一）、根據第24/92/M號法令第九條第一款及第三款所規

定之監察及罰款之科處；

（二）、本人經轉授權獲得之記載於上述批示第一、（三）

（2）款之權限：批准提供與治安警察局存檔文件有關的資訊、

查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外。

conferida pelo n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segu-
rança n.º 212/2015, subdelego:

1. No chefe, substituto, do Departamento para os Assuntos 
de Residência e Permanência, subintendente n.º 103 951, Ngai 
Soi Pan, as competências que me foram subdelegadas e a que 
se referem os n.os 1. 3) (2), 2. 2), 2. 4), 2. 5), 2. 6) e 2.7) do refe-
rido despacho, designadamente:

1. 3) (2) Autorizar a informação, consulta ou passagem de 
certidões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão 
dos excepcionados por lei;

2. 2) A prática dos actos previstos no artigo 11.º, n.º 1, da Lei 
n.º 6/2004;

2. 4) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, 
trânsito e permanência de não-residentes na RAEM;

2. 5) Decidir sobre os pedidos da autorização de residência 
dos chineses provenientes da China continental;

2. 6) Decidir sobre todos os pedidos de renovação de autori-
zação de residência;

2. 7) Decidir sobre a revogação da autorização de residên-
cia quando esta resulte de informação ou pedido do respec-
tivo interessado.

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

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, a partir de 
1 de Janeiro de 2019.

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

Despacho: 9/CPSP/2019P

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 34/2018, artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, artigo 22.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e artigo 9.º do De-
creto-Lei n.º 24/92/M, e no uso da competência conferida pelo 
n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 212/2015, 
determino:

1. São delegadas e subdelegadas no comandante do Depar-
tamento Policial de Macau, intendente n.º 102 971, Chio Song 
Un, as minhas competências e as competências que me foram 
subdelegadas, designadamente:

(1) Fiscalização e aplicação de multa, nos termos dos n.os 1 e 
3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 24/92/M;

(2) As competências que me foram subdelegadas, a que se 
refere o n.º 1. 3) (2) do referido despacho: Autorizar a informa-
ção, consulta ou passagem de certidões de documentos arqui-
vados no CPSP, com exclusão dos excepcionados por lei.
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二、對行使現授予及轉授予的權限而作出的行為，得提起必

要訴願。

三、獲轉授權人自二零一九年一月十五日起，在本授權範圍

內所作的行為，均予以追認。

四、獲轉授權人於二零一九年一月一日至二零一九年一月

十四日擔任澳門警務廳代指揮官期間在本授權範圍內所作的行

為，均予以追認。

五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

六、廢止公佈於二零一八年三月七日第十期《澳門特別行

政區公報》第二組之二零一八年二月六日第1/C PSP/2018P號批

示。

批示：10/CPSP/2019P

根據第34/2018號行政法規第五條第四款、第15/2009號法律

第十條、第26/2009號行政法規第二十二條、第24/92/M號法令第

九條及第212/2015號保安司司長批示中第四款所賦予之權限，本

人決定：

一、將下列本身及經轉授而獲得之權限授予及轉授予海島

警務廳代指揮官，副警務總長編號107971，李志輝：

（一）、根據第24/92/M號法令第九條第一款及第三款所規

定之監察及罰款之科處；

（二）、本人經轉授權獲得之記載於上述批示第一、（三）

（2）款之權限：批准提供與治安警察局存檔文件有關的資訊、

查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外。

二、對行使現授予及轉授予的權限而作出的行為，得提起必

要訴願。

三、獲轉授權人自二零一八年十二月十八日起在本授權範圍

內所作的行為，均予以追認。

四、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

五、廢止公佈於二零一八年九月十九日第三十八期《澳

門特別行政區公報》第二組之二零一八年八月三十一日第23/

CPSP/2018P號批示。

批示：11/CPSP/2019P

根據第34/2018號行政法規第五條第四款、第15/2009號法律

第十條、第26/2009號行政法規第二十二條、第3/2007號法律第

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, a partir de 
15 de Janeiro de 2019.

4. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
desempenho das funções de comandante, substituto, do Depar-
tamento Policial de Macau, no âmbito da presente subdelega-
ção de competências, de 1 de Janeiro a 14 de Janeiro de 2019.

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

6. É revogado o Despacho n.º 1/CPSP/2018P, de 6 de Feve-
reiro de 2018, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 7 de Março de 
2018.

Despacho: 10/CPSP/2019P

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 34/2018, artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, artigo 22.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e artigo 9.º do De-
creto-Lei n.º 24/92/M, e no uso da competência conferida pelo 
n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 212/2015, 
determino:

1. São delegadas e subdelegadas no comandante, substituto, 
do Departamento Policial das Ilhas, subintendente n.º 107 971, 
Lei Chi Fai, as minhas competências e as competências que me 
foram subdelegadas, designadamente:

(1) Fiscalização e aplicação de multa, nos termos dos n.os 1 e 
3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 24/92/M;

(2) As competências que me foram subdelegadas, a que se 
refere o n.º 1. 3) (2) do referido despacho: Autorizar a informa-
ção, consulta ou passagem de certidões de documentos arqui-
vados no CPSP, com exclusão dos excepcionados por lei.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito das presentes delegações e subdelegações de competên-
cias, a partir de 18 de Dezembro de 2018.

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

5. É revogado o Despacho n.º 23/CPSP/2018P, de 31 de Agos-
to de 2018, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 38, II Série, de 19 de Setembro de 
2018.

Despacho: 11/CPSP/2019P

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 34/2018, artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, artigo 22.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, n.º 2 do artigo 141.º 
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一百四十一條第二款及第212/2015號保安司司長批示中第四款

之規定，本人決定：

一、將下列本身及經轉授而獲得之權限授予及轉授予交通

廳代廳長，副警務總長編號106971，劉小俠：

（一）、第3/2007號法律第一百四十一條第一款（二）項之權

限，包括對第3/2007號法律第一百一十條所規定的行政違法行

為提起程序、組成卷宗和作出決定，尤其指科處有關罰款；

（二）、本人經轉授權獲得之記載於上述批示第一、（三）

（2）款之權限：批准提供與治安警察局存檔文件有關的資訊、

查閱該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、獲轉授權人自二零一九年一月一日起在本授權範圍內所

作的行為，均予以追認。

四、原副警務總長101971，李昶文於二零一八年十二月十八

日至二零一八年十二月三十一日擔任交通廳代廳長期間在本授

權範圍內所作的行為，均予以追認。

五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

六、廢止公佈於二零一八年五月九日第十九期《澳門特別行

政區公報》第二組之二零一八年四月十七日第15/CPSP/2018P號

批示。

二零一九年一月二十一日於治安警察局

局長 梁文昌警務總監

（是項刊登費用為 $18,823.00）

按照十二月三十日第66/94/M號法令核准之《澳門保安部隊

軍事化人員通則》第二百七十五條第二款之規定，澳門治安警察

局之一名首席警員編號：164940陳家蓮，因不正當缺勤而於二零

一九年一月三日被提起不正當缺勤之紀律程序，現通知下落不

明之首席警員編號：164940陳家蓮，就對其提起的不正當缺勤紀

律程序編號003/2019，可由本通告公布之日起六十（60）日內提

出辯護。

二零一九年一月二十四日於治安警察局

局長 梁文昌警務總監

（是項刊登費用為 $793.00）

da Lei n.º 3/2007 e n.º 4 do Despacho do Secretário para a Se-
gurança n.º 212/2015, determino:

1. São delegadas e subdelegadas no chefe, substituto, do 
Departamento de Trânsito, subintendente n.º 106 971, Lao Sio 
Hap, as minhas competências e as competências que me foram 
subdelegadas, designadamente:

(1) As competências previstas na alínea 2) do n.º 1 do artigo 
141.º da Lei n.º 3/2007, incluindo as de instaurar, instruir e 
decidir, os processos por infracções administrativas especifica-
das no artigo 110.º da Lei n.º 3/2007, designadamente aplicando 
as respectivas multas;

(2) As competências que me foram subdelegadas, a que se 
refere o n.º 1. 3) (2) do referido despacho: Autorizar a informa-
ção, consulta ou passagem de certidões de documentos arqui-
vados no CPSP, com exclusão dos excepcionados por lei.

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

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente delegação e subdelegação de competências, 
a partir de 1 de Janeiro de 2019.

4. São ratificados os actos praticados pelo ex-subintendente 
n.º 101 971, Lei Chong Man, no desempenho das funções de 
chefe, substituto, do Departamento de Trânsito, no âmbito da 
presente subdelegação de competências, de 18 de Dezembro a 
31 de Dezembro de 2018.

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

6. É revogado o Despacho n.º 15/CPSP/2018P, de 17 de Abril 
de 2018, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 19, II Série, de 9 de Maio de 2018.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 21 de Janeiro de 
2019.

O Comandante, Leong Man Cheong, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 18 823,00)

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 275.º do 
Estatuto dos Militarizados das FSM, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, é notificada a guarda 
principal n.º 164 940 Chan Ka Lin, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública de Macau, ora ausente em parte incerta, 
para, no âmbito do processo disciplinar por ausência ilegíti-
ma n.º 003/2019, contra si instaurado, apresentar a sua defesa 
escrita, no prazo de sessenta (60) dias, contados da data da 
publicação deste aviso.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 24 de  Janeiro de 
2019.

O Comandante, Leong Man Cheong, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 793,00)
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. do Concurso n.º 01718/02-MA.NEUCIR)

Classificativa final do candidato ao concurso externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de um lugar vago 
de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar 
(neurocirurgia), da carreira médica, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 38, II Série, de 19 de Setembro de 2018:

Candidato aprovado: valores

 Nome

Iao Kin Sang ....................................................................... 7,91

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Pro-
cedimento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode 
interpor recurso contencioso da presente lista de classificação 
final para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados da data da sua publicação.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 18 de Janeiro de 2019). 

Serviços de Saúde, aos 16 de Janeiro de 2019.

O Júri: 

Presidente: Dr. Chan Ka Ming, médico consultor de Neuro-
cirurgia. 

Vogais efectivos: Dr. Tai Wa Hou, médico consultor de Neu-
rocirurgia; e

Dr. Ho In Chao, médico consultor de Neurocirurgia.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações 
na área do diagnóstico e terapêutica — área farmacêutica, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 31, II Série, de 1 de Agosto de 2018, torna-se 
pública a lista classificativa da prova de equiparação:

Candidatos aprovados:

 Nomes valores Obser-
vações

1.º Leong Keng Wai ........................................... 76,00

2.º Law Ka Yan ................................................... 71,00

3.º Leong Nga Weng .......................................... 67,00

4.º Chiu Kit Yi .................................................... 64,00 a)

5.º Sam Pek Ha ................................................... 64,00 a)

6.º Leong Sok Lam ............................................ 63,00

衛 生 局

名 單

（開考編號：01718/02-MA.NEUCIR）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的醫生職程醫院職

務範疇（神經外科）第一職階主治醫生一缺，經二零一八年九月

十九日第三十八期《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：

合格投考人：   

姓名 分

游健生 ............................................................................. 7.91

根據第131/2012號行政長官批示《醫生職程開考程序規章》

第十九條第四款的規定，投考人可自本名單公佈之日起計三十日

內向中級法院提起司法上訴。

（經二零一九年一月十八日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年一月十六日於衛生局

典試委員會：

主席：神經外科顧問醫生 陳嘉明

正選委員：神經外科顧問醫生 戴華浩

     神經外科顧問醫生 何衍宙

（是項刊登費用為 $1,654.00）

根據二零一八年八月一日第三十一期第二組《澳門特別行政

區公報》內，刊登有關診療範疇同等學歷——藥劑範疇考試之

通告。現公佈考試成績如下：

合格投考人：

 姓名 分 備註

1.º 梁勁偉 ........................................................... 76.00

2.º 羅嘉欣 ........................................................... 71.00

3.º 梁雅詠 ........................................................... 67.00

4.º 趙潔怡 ........................................................... 64.00 a）

5.º 沈碧霞 ........................................................... 64.00 a）

6.º 梁淑琳 ........................................................... 63.00
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 姓名 分 備註

7.º 林麗娜 ........................................................... 62.50

8.º 劉穎雅 ........................................................... 62.00

9.º 黃文俊 ........................................................... 58.00

10.º 黃煒盈 ........................................................... 57.00

11.º 葉凱琪 ........................................................... 55.00

12.º 何天樂 ........................................................... 54.00

13.º 朱健恆 ........................................................... 53.00 a）

14.º 盧慧姍 ........................................................... 53.00 a）

15.º 羅雁恩 ........................................................... 52.00 a）

16.º 馮子峯 ........................................................... 52.00 a）

17.º 羅曉恩 ........................................................... 50.00 a）

18.º 劉德嘉 ........................................................... 50.00 a）

19.º 黃軒 ............................................................... 50.00 a）

備註：

a）得分相同者按姓名字母排序。

被淘汰之投考人：

 姓名 備註

1.歐陽文浩 a）

2.歐美嘉 a）

3.陳敏華 a）

4.陳雅葉 a）

5.陳佩珊 b）

6.陳穎莎 b）

7. 蔡方嬋 a）

8.夏枝培 b）

9. 何偉波 b）

10. 丘曉嵐 a）

11. 楊志成 a）

12.楊穎詩 b）

13.葉明熹 a）

14. 劉君略 b）

15.李嘉儀 a）

16. 李琼 a）

17. 羅文賢 a）

18.繆志成 b）

19. 莫家杰 a）

20.吳嘉誠 b）

21. 彭頌恩 a）

22.施卓琪 b）

23.蘇錦富 b）

 Nomes valores Obser-
vações

7.º Lam Lai Na ................................................... 62,50

8.º Lao Weng Nga .............................................. 62,00

9.º Wong Man Chon .......................................... 58,00

10.º Wong Wai Ieng ............................................. 57,00

11.º Ip Hoi Kei ...................................................... 55,00

12.º Ho Tin Lok .................................................... 54,00

13.º Chu Kin Hang ............................................... 53,00 a)

14.º Lou Wai San .................................................. 53,00 a)

15.º Coelho do Rosário, Natália Sofia .............. 52,00 a)

16.º Fong Chi Fong .............................................. 52,00 a)

17.º Coelho do Rosario, Marilia Sofia .............. 50,00 a)

18.º Lao Tak Ka Betty ......................................... 50,00 a)

19.º Wong Hin ...................................................... 50,00 a)

Observação:

a) A lista é ordenada por ordem alfabética dos nomes roma-
nizados no caso de igualdade de classificação.

Candidatos excluídos:

 Nomes Observações

1. Ao Ieong Man Hou a)

2. Ao Mei Ka a)

3. Chan Man Wa a)

4. Chan Nga Ip a)

5. Chan Pui San b)

6. Chan Weng Sa b)

7. Choi Fong Sim a)

8. Ha Chi Pui b)

9. Ho Wai Po b)

10. Iao Hio Lam a)

11. Ieong Chi Seng a)

12. Ieong Weng Si b)

13. Ip Meng Hei a)

14. Lao Kuan Leok b)

15. Lei Ka I a)

16. Li Qiong a)

17. Lo Man In a)

18. Mio Chi Seng b)

19. Mok Ka Kit a)

20. Ng Ka Seng b)

21. Pang Chong Ian a)

22. Si Cheok Kei b)

23. Sou Kam Fu b)



N.º 6 — 8-2-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 1851

 姓名 備註

24.談卓榮 b）

25.鄧婷之 b）

26.董靜欣 a）

27. 袁敏慧 b）

28.黃子雯 a）

29. 黃演毅 b）

30.黃敏儀 b）

31. 黃詠欣 b）

備註：

a）因缺席考試而被淘汰；

b）考試成績低於50分而被淘汰。

經十二月十三日第110/99/M號法令核准之《行政訴訟法典》

第二十五條第二款之規定，任一利害關係人可就本批示提起司

法上訴。

（經二零一九年一月二十二日衛生局局長的批示確認）

二零一九年一月十八日於衛生局

診療範疇同等學歷審查委員會：

主席：澳門理工學院高等衛生學校教授 唐海誼

成員：高等教育輔助辦公室代表 何可寧

 衛生局首席顧問診療技術員 Noronha, António

 Joaquim

 衛生局顧問診療技術員 彭長蓬

 衛生局首席診療技術員 容潤邦

 衛生局首席診療技術員 吳健豪

根據二零一八年八月一日第三十一期第二組《澳門特別行政

區公報》內，刊登有關診療範疇同等學歷——圖示記錄範疇考

試之通告。現公佈考試成績如下：

A. 心肺學

合格投考人：

 姓名 分

郭凱欣 ............................................................................. 68.75

 Nomes Observações

24. Tam Cheok Weng b)

25. Tang Teng Chi b)

26. Tong Cheng Ian a)

27. Un Man Wai b)

28. Wong Chi Man a)

29. Wong In Ngai b)

30. Wong Man I b)

31. Wong Weng Ian b)

Observações:

a) Excluídos por terem faltado à prova;

b) Excluídos por terem obtido uma classificação final inferior 
a 50 valores.

Do presente despacho pode qualquer interessado recorrer 
contenciosamente nos termos do n.º 2 do artigo 25.º do Código 
do Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

(Homologada por despacho do director dos Serviços de Saúde, de 

22 de Janeiro de 2019).

Serviços de Saúde, aos 18 de Janeiro de 2019.

A Comissão para a Equiparação de Habilitações na Área do 
Diagnóstico e Terapêutica:

Presidente: Tong Hoi Yee, professor da Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de Macau.

Vogais: Ho Ho Neng, representante do Gabinete de Apoio 
ao Ensino Superior;

Noronha, António Joaquim, técnico de diagnóstico e tera-
pêutica assessor principal dos Serviços de Saúde;

Pang Cheong Fong, técnico de diagnóstico e terapêutica 
assessor dos Serviços de Saúde;

Iung Ion Pong, técnico de diagnóstico e terapêutica principal 
dos Serviços de Saúde; e

Ng Kin Hou, técnico de diagnóstico e terapêutica principal 
dos Serviços de Saúde.

Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações 
na área do diagnóstico e terapêutica — área registografia, pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 31, II Série, de 1 de Agosto de 2018, torna-se pú-
blica a lista classificativa da prova de equiparação:

A. Cardiopneumologia

Candidato aprovado:

Nome  valores

Kuok Hoi Ian .......................................................................68,75
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經十二月十三日第110/99/M號法令核准之《行政訴訟法典》

第二十五條第二款之規定，任一利害關係人可就本批示提起司

法上訴。

（經二零一九年一月二十二日衛生局局長的批示確認）

二零一九年一月十八日於衛生局

診療範疇同等學歷審查委員會：

主席：澳門理工學院高等衛生學校教授 唐海誼

成員：高等教育輔助辦公室代表 何可寧

 衛生局首席顧問診療技術員 Noronha, António

 Joaquim

 衛生局顧問診療技術員 彭長蓬

 衛生局首席診療技術員 容潤邦

 衛生局首席診療技術員 吳健豪

根據二零一八年八月一日第三十一期第二組《澳門特別行政

區公報》內，刊登有關診療範疇同等學歷——化驗範疇考試之

通告。現公佈考試成績如下：

A. 臨床及公共衛生化驗

1. 合格投考人：

 姓名 分 備註

1.º 盧宏杰 ............................................................76.00

2.º 植錦炤 ............................................................68.00 a）

3.º 葉泳琳 ............................................................68.00 a）

4.º 梁文廣 ............................................................68.00 a）

5.º 趙梓聰 ............................................................64.00

6.º 李文博 ............................................................62.00 a）

7.º 黃嘉琪 ............................................................62.00 a）

8.º 陳勝怡 ............................................................60.00

9.º 周敏玲 ............................................................54.00 a）

10.º 李嘉茹 ............................................................54.00 a）

11.º 曾揚沙 ............................................................52.00

Do presente despacho pode qualquer interessado recorrer 
contenciosamente nos termos do n.º 2 do artigo 25.º do Código 
do Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

(Homologada por despacho do director dos Serviços de Saúde, de 

22 de Janeiro de 2019).

Serviços de Saúde, aos 18 de Janeiro de 2019.

A Comissão para a Equiparação de Habilitações na Área do 
Diagnóstico e Terapêutica:

Presidente: Tong Hoi Yee, professor da Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de Macau.

Vogais: Ho Ho Neng, representante do Gabinete de Apoio 
ao Ensino Superior;

Noronha, António Joaquim, técnico de diagnóstico e tera-
pêutica assessor principal dos Serviços de Saúde;

Pang Cheong Fong, técnico de diagnóstico e terapêutica as-
sessor dos Serviços de Saúde;

Iung Ion Pong, técnico de diagnóstico e terapêutica principal 
dos Serviços de Saúde; e

Ng Kin Hou, técnico de diagnóstico e terapêutica principal 
dos Serviços de Saúde.

Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações 
na área do diagnóstico e terapêutica — área laboratorial, publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 31, II Série, de 1 de Agosto de 2018, torna-se pública 
a lista classificativa da prova de equiparação:

A. Análise clínica e saúde pública

1. Candidatos aprovados:

 Nomes valores Obser-
vações

1.º Lou Wang Kit ............................................... 76,00

2.º Chek Kam Chio ............................................ 68,00 a)

3.º Ip Weng Lam................................................. 68,00 a)

4.º Leong Man Kuong ....................................... 68,00 a)

5.º Chio Chi Chong ............................................ 64,00

6.º Lei Man Pok .................................................. 62,00 a)

7.º Wong Ka Kei ................................................. 62,00 a)

8.º Chan Seng I ................................................... 60,00

9.º Chao Man Leng ............................................ 54,00 a)

10.º Lei Ka U ........................................................ 54,00 a)

11.º Chang Ieong Sa ............................................. 52,00
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備註：

a）得分相同者按姓名字母排序。

2. 被淘汰之投考人：

姓名 備註

1. 歐澧儀 a）

2. 陳欣怡 b）

3. 陳嘉濠 b）

4. 錢梓浩 a）

5. 何玉華 b）

6. 江樂施 a）

7. 郭健華 b）

8. 湯寶怡 b）

備註：

a）因缺席考試而被淘汰；

b）考試成績低於50分而被淘汰。

B. 解剖病理

合格投考人：

 姓名 分

謝敏琦 ............................................................................. 52.00

經十二月十三日第110/99/M號法令核准之《行政訴訟法典》

第二十五條第二款之規定，任一利害關係人可就本批示提起司

法上訴。

（經二零一九年一月二十二日衛生局局長的批示確認）

二零一九年一月十八日於衛生局

診療範疇同等學歷審查委員會：

主席：澳門理工學院高等衛生學校教授 唐海誼

成員：高等教育輔助辦公室代表 何可寧

 衛生局首席顧問診療技術員 Noronha, António

 Joaquim

 衛生局顧問診療技術員 彭長蓬

 衛生局首席診療技術員 容潤邦

 衛生局首席診療技術員 吳健豪

（是項刊登費用為 $10,747.00）

Observação:

a) A lista é ordenada por ordem alfabética dos nomes roma-
nizados no caso de igualdade de classificação.

2. Candidatos excluídos:

 Nomes Observações

1. Au Lai Yee a)

2. Chan Ian I b)

3. Chan Ka Hou b)

4. Chin Chi Hou a)

5. Ho Iok Wa b)

6. Kong Lok Si a)

7. Kuok Kin Wa b)

8. Tong Pou I b)

Observações:

a) Excluídos por terem faltado à prova;

b) Excluídos por terem obtido uma classificação final inferior 
a 50 valores.

B. Anatomia Patológica

Candidato aprovado:

Nome valores

Che Man Kei ........................................................................52,00

Do presente despacho pode qualquer interessado recorrer 
contenciosamente nos termos do n.º 2 do artigo 25.º do Código 
do Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

 (Homologada por despacho do director dos Serviços de Saúde, 

de 22 de Janeiro de 2019).

Serviços de Saúde, aos 18 de Janeiro de 2019.

A Comissão para a Equiparação de Habilitações na Área do 
Diagnóstico e Terapêutica:

Presidente: Tong Hoi Yee, professor coordenador da Escola 
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Macau.

Vogais: Ho Ho Neng, representante do Gabinete de Apoio 
ao Ensino Superior;

Noronha, António Joaquim, técnico de diagnóstico e tera-
pêutica assessor principal dos Serviços de Saúde;

Pang Cheong Fong, técnico de diagnóstico e terapêutica as-
sessor dos Serviços de Saúde;

Iung Ion Pong, técnico de diagnóstico e terapêutica principal 
dos Serviços de Saúde; e

Ng Kin Hou, técnico de diagnóstico e terapêutica principal 
dos Serviços de Saúde.

(Custo desta publicação $ 10 747,00)
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通 告

（開考編號：01519/01-TS）

按照社會文化司司長於二零一九年一月十八日之批示，並根

據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、經第4/2017號法

律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及經第23/2017

號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，衛生局進行統一管理制度之專業或職務

能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補公共衛生範疇高

級技術員職程第一職階二等高級技術員五個職缺，以及填補開

考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度之專業或職務能力評估開考，旨在

通過對擔任衛生局公共衛生範疇高級技術員所需的特定勝任力

進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程及同一職

務範疇出現的職缺。

2. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的

規定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。

3. 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。

4. 職務內容

進行公共衛生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；包括：運用

科學的方法和程序，在傳染病和非傳染病預防和控制領域，就社

Avisos

(Ref. do Concurso n.º 01519/01-TS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 18 de Janeiro de 2019, e 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», e na 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 no Regu-
lamento 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 acha aberto o concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de cinco 
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 saúde pública, do Serviços de Saú-
de, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo 
da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, do regime de gestão uniformizada, e 
consiste na avaliação das competências específicas necessárias 
ao exercício de funções de técnico superior, na área de saúde 
pública.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos existentes no momento da abertura do con-
curso e dos que vierem a verificar-se na mesma carreira e área 
funcional nestes Serviços, até ao termo da sua validade.

2. Forma de provimento

A contratação é feita mediante o contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental com a du-
ração de seis meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

3. 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», alterado pela Lei n.º 4/2017, e usufrui 
dos direitos e regalias previstos no regime geral da Função Pú-
blica.

4. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de nature-
za científico-técnica na área de saúde pública, tendo em vista 
a fundamentação de tomada de decisões; participação em 
reuniões para análise de projectos ou programas; participação 
na concepção, redacção e implementação de projectos; pro-
ceder à adaptação de métodos e processos científico-técnicos; 
propostas de soluções com base em estudos e tratamento de 
dados; exercício de funções consultivas; supervisão ou coorde-
nação de outros trabalhadores; incluindo aplicação de métodos 
e procedimentos científicos na realização de estudos e diagnós-
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區重點健康問題進行研究和狀況診斷，建議公共衛生政策和解

決方案，制定、推行和評估公共衛生干預計劃，協調公共衛生團

隊工作，推動公共衛生能力建設，以提高人群健康水平。

5. 報考條件

凡於本開考報考期限屆滿前，具有公共衛生、預防醫學、健

康教育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，符合現行法律規定的擔任公職的一般要

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，並符合下列者，均可報考本開考：

5.1 凡在第一職階二等高級技術員統一管理開考綜合能力評

估程序（開考編號：001-2016-TS-01，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，評

為合格的投考人或獲豁免有關程序的投考人；或

5.2 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》第十二條第三款所指人

士。

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為二十日，自本通告於《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

6.2 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《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。

6.2.1 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）

親身到澳門若憲馬路衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）提

交。

ticos sobre a saúde comunitária no âmbito da prevenção e do 
controlo de doenças transmissíveis e não transmissíveis, pro-
posta de políticas e resoluções no âmbito da saúde pública, ela-
boração, promoção e avaliação de projectos de intervenção de 
saúde pública, coordenação dos trabalhos da equipa de saúde 
pública, promoção do melhoramento da saúde pública, visando 
a melhoria do nível de saúde da sociedade.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao presente concurso os indivíduos 
que, até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas, 
possuam licenciatura ou mestrado ou doutoramento que cor-
responda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau 
de licenciatura na área de saúde pública, medicina preventiva, 
educação para a saúde, ou afins, e reúnam 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, com capacidade profissional, aptidão física e men-
tal, e:

5.1. Podem candidatar-se todos os candidatos aprovados na 
etapa de avaliação de competências integradas no Concurso 
de Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-01, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o 
preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, dos serviços públicos ou os que desse concurso foram  
dispensados, conforme a lista classificativa; ou

5.2. Se encontrem nas condições referidas no n.º 3 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», com alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1. 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;

6.2. 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», aprovado 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 candidaturas.

6.2.1. Em suporte de papel

A «Ficha de inscrição em Concurso de Avaliação de Com-
petências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candi-
dato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
intermédio de outra pessoa (sem necessidade de procuração) 
dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Ja-
nuário, na Estrada do Visconde de S. Januário;
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6.2.2 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“澳門公

共服務一戶通”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。

7. 報考須提交的文件

7.1 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以進行履歷分析。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

7.2.1 第7.1點a）至c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

7.2.2 如第7.1點a）項及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，但須於報考時作出聲明。

7.3 如投考人無提交第7.1點a）至c）項所指的證明文件或倘

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，否則被除名。

7.4 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）及b）項所指的文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所指的提交文件期間，提供該等文件的正本予以認證

或提交經認證的副本。

7.5 作虛假聲明或提交虛假文件，會被除名或不獲任用，還

導致按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。

6.2.2. 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 serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-
so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas.

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

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas 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 mencionados, para efeitos de 
análise curricular.

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

7.2.1 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 
e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-
tencem;

7.2.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas a) e b) do ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção da candidatura.

7.3 Na falta de apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 ou do registo biográfi-
co quando é exigido, o candidato deve apresentar os documen-
tos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob pena de 
exclusão;

7.4 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
7.1, deve entregar os originais para efeitos de autenticação ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento no serviço competente;

7.5 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos;
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7.6 申請准考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

7.7 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》可於印務局購買或於該局網頁下載。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，3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。

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 = 25%；

履歷分析 = 25%。

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. 考試範圍

13.1 流行病學；

7.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas;

7.7 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial, ou 
adquiridos, mediante pagamento, na Imprensa Oficial.

8. Métodos de selecção

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

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

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

9. Objectivo dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício das funções;

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 ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos 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.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados 
no concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, da seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 25%;

Análise curricular = 25%.

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», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

13. Programa das provas

13.1 Epidemiologia;
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13.2 衛生統計學和社區健康評價；

13.3 健康行為和健康促進；

13.4 傳染病的公共衛生預防和控制；

13.5 環境與職業衛生；

13.6 衛生計劃與評估。

知識考試為閉卷筆試，知識考試（筆試）期間，投考人不得

以任何方式（包括使用電子產品）查閱參考書籍或資料。

14. 公佈名單

臨時名單及確定名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將公佈於

《澳門特別行政區公報》，並於若憲馬路衛生局人事處（位於仁

伯爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.

mo/及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

各階段性成績名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

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》，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/及行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/。

15. 適用法例

本開考受第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、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

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

13.2 Estatística da saúde e avaliação da saúde comunitária;

13.3 Comportamento saudável e promoção da saúde;

13.4 Prevenção e controlo de doenças transmissíveis no âm-
bito da saúde pública;

13.5 Saúde ambiental e saúde ocupacional;

13.6 Programa e avaliação da saúde.

A prova de conhecimentos realiza-se sem consulta; os can-
didatos não podem consultar, através de qualquer forma (in-
cluindo o uso de produtos electrónicos), quaisquer livros ou 
material de referência. 

14. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, bem como disponibilizadas na página electrónica dos 
Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, e sendo pu-
blicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta.

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 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, bem como disponibilizado na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospi-
talar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. 
Januário, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, sendo os 
anúncios com indicação dos locais de afixação e consulta publi-
cados 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, 
bem como disponibilizada na página electrónica dos Serviços 
de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica 
dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 
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.
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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

主席：顧問醫生 陳丹梅

正選委員：顧問醫生 梁亦好

     顧問高級技術員 李蕙姬

候補委員：顧問高級技術員 陳穗芬

     首席高級技術員 黃穎雯

二零一九年一月二十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $13,306.00）

（開考編號：00219/01-TS）

按照社會文化司司長於二零一九年一月二十二日之批示，並

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、經第4/2017

號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，衛生局進行統一管理制度之專業

或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補統計範疇

高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補

開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度之專業或職務能力評估開考，旨在

通過對擔任衛生局統計範疇高級技術員所需的特定勝任力進行

評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程及同一職

務範疇出現的職缺。

2. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的

規定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。

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

Presidente: Chan Tan Mui, médico consultor.

Vogais efectivos: Leong Iek Hou, médico consultor; e

Lei Wai Kei, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Chan Soi Fan, técnico superior assessor; e

Wong Weng Man, técnico superior principal.

Serviços de Saúde, aos 29 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 13 306,00)

(Ref. do Concurso n.º 00219/01-TS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Janeiro de 2019, e 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», e na 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 no Regu-
lamento 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 acha aberto o concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 
lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimen-
to, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de estatística, dos Serviços de Saúde, e 
dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 
validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, do regime de gestão uniformizada, e con-
siste na avaliação das competências específicas necessárias ao 
exercício de funções de técnico superior, na área de estatística.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos existentes no momento da abertura do con-
curso e dos que vierem a verificar-se na mesma carreira e área 
funcional, nestes Serviços, até ao termo da sua validade.

2. Forma de provimento

A contratação é feita mediante o contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental com a du-
ração de seis meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».
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3. 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。

4. 職務內容

進行統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。

5. 報考條件

凡於本開考報考期限屆滿前，具有統計學範疇的學士學位，

或不頒授學士學位的連讀碩士學位或連讀博士學位，符合現行

法律規定的擔任公職的一般要件，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，並符合下

列者，均可報考本開考：

5.1 凡在第一職階二等高級技術員統一管理開考綜合能力評

估程序（開考編號：001-2016-TS-01，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，評

為合格的投考人或獲豁免有關程序的投考人；或

5.2 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》第十二條第三款所指人

士。

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為二十日，自本通告於《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

6.2 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《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. 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», alterado pela Lei n.º 4/2017, e usufrui 
dos direitos e regalias previstos no regime geral da Função Pú-
blica.

4. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de estatística, tendo em vista a fun-
damentação de tomada de decisões; participação em reuniões 
para análise de projectos ou programas; participação na con-
cepção, 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.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao presente concurso os indivíduos 
que, até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas, 
possuam licenciatura ou mestrado ou doutoramento que cor-
responda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura na área de estatística, e reúnam os demais 
requisitos gerais e especiais para o desempenho de funções pú-
blicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser 
residente permanente da Região Administrativa Especial de 
Macau, maioridade, com capacidade profissional, aptidão física 
e mental, e:

5.1. Podem candidatar-se todos os candidatos aprovados na 
etapa de avaliação de competências integradas do Concurso 
de Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-01, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o 
preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, dos serviços públicos ou os que desse concurso foram 
dispensados, conforme a lista classificativa; ou

5.2. Se encontrem nas condições referidas no n.º 3 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», com alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1. 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;

6.2. 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», aprovado 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 candidaturas.
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6.2.1 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）

親身到澳門若憲馬路衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）提

交。

6.2.2 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“澳門公

共服務一戶通”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。

7. 報考須提交的文件

7.1 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以進行履歷分析。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

7.2.1 第7.1點a）至c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

7.2.2 如第7.1點a）項及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，但須於報考時作出聲明。

7.3 如投考人無提交第7.1點a）至c）項所指的證明文件或倘

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，否則被除名。

6.2.1. Em suporte de papel

A «Ficha de inscrição em Concurso de Avaliação de Com-
petências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candi-
dato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
intermédio de outra pessoa (sem necessidade de procuração) 
dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Ja-
nuário, na Estrada do Visconde de S. Januário;

6.2.2. 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 serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel « Aces-
so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas.

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

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas 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 mencionados, para efeitos de 
análise curricular.

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

7.2.1 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 
e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-
tencem;

7.2.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíne-
as a) e b) do ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção da candidatura.

7.3 Na falta de apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 ou do registo biográfi-
co quando é exigido, o candidato deve apresentar os documen-
tos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob pena de 
exclusão;
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7.4 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）及b）項所指的文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所指的提交文件期間，提供該等文件的正本予以認證

或提交經認證的副本。

7.5 作虛假聲明或提交虛假文件，會被除名或不獲任用，還

導致按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。

7.6 申請准考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

7.7 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》可於印務局購買或於該局網頁下載。

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。

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%

7.4 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
7.1, deve entregar os originais para efeitos de autenticação ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento no serviço competente;

7.5 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos;

7.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas;

7.7 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial, ou 
adquiridos, mediante pagamento, na Imprensa Oficial.

8. Método de selecção

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

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

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

9. Objectivo do método de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício das funções;

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 ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos 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.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados 
no concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, da seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.
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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. 考試範圍

13.1 十一月十五日第81/99/M號法令——重組澳門衛生局之

組織結構及撤銷衛生委員會；

13.2 統計範疇的專業知識；

13.3 公共衛生基礎知識；

13.4 統計研究方法及設計；

13.5 統計預測及應用；

13.6 撰寫統計範疇的研究報告。

知識考試（筆試）期間，投考人僅可查閱考試範圍內所指的

法例（有關法例的文本中，除原文外，不得有另外的文字標註或

附有任何註釋）。

14. 公佈名單

臨時名單及確定名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將公佈於

《澳門特別行政區公報》，並張貼於若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院）並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.

mo/及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

各階段性成績名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

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》，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/及行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/。

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», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

13. Programa das provas 

13.1 Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro — Rees-
trutura a orgânica dos Serviços de Saúde de Macau e extingue 
o Conselho da Saúde;

13.2 Conhecimentos profissionais no âmbito da estatística;

13.3 Conhecimentos básicos de Saúde Pública;

13.4 Métodos e concepção de estudos estatísticos;

13.5 Previsão estatística e sua aplicação;

13.6 Elaboração de relatórios de estudos estatísticos.

Na prova de conhecimentos (prova escrita) os candidatos só 
podem consultar a legislação acima referida (na sua versão ori-
ginal, sem anotações e sem qualquer nota ou registo pessoal).

14. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, bem como disponibilizadas na página electrónica dos 
Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, e sendo pu-
blicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta.

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 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, bem como disponibilizado na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como disponibilizadas na página electrónica dos Serviços 
de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica 
dos SAFP em http://www.safp.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, 
bem como disponibilizada na página electrónica dos Serviços 
de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica 
dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.
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15. 適用法例

本開考受第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、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

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

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

主席：研究暨策劃室主任 黃靜波

正選委員：一等高級技術員 陳文詩

     顧問高級技術員 方域恆

候補委員：顧問高級技術員 李蕙姬

     顧問高級技術員 邵淑玲

二零一九年一月三十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $12,684.00）

（開考編號：01719/03-TS）

按照社會文化司司長於二零一九年一月二十四日之批示，並

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、經第4/2017

號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，衛生局進行統一管理制度之專業

或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補心理範疇

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

開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度之專業或職務能力評估開考，旨在

通過對擔任衛生局心理範疇高級技術員所需的特定勝任力進行

評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

15. Legislação aplicável

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

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

Presidente: Wong Cheng Po, chefe do Gabinete de Estudos e 
Planeamento.

Vogais efectivos: Chan Man Si, técnico superior de 1.ª classe; e

Fong Wek Hang, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Lei Wai Kei, técnica superior assessora; e

Siu Shuk Ling, técnica superior assessora.

Serviços de Saúde, aos 30 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 12 684,00)

(Ref. do Concurso n.º 01719/03-TS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 24 de Janeiro de 2019, e 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos» e 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 no 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, se acha aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
nove vagas, 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 psicologia, dos Serviços de Saúde, 
e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 
validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, do regime de gestão uniformizada, e con-
siste na avaliação das competências específicas necessárias ao 
exercício de funções de técnico superior, na área de psicologia.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
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補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程及同一職

務範疇出現的職缺。

2. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的

規定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。

3. 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。

4. 職務內容

進行心理學範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策提

供依據：參與分析計劃或項目的會議；參與構思、撰寫計劃及其

實施；應用科學技術的方法及程序；根據研究和數據的處理提

出解決方法；執行臨床心理實務相關的工作；監督或協調工作人

員。

5. 報考條件

凡於本開考報考期限屆滿前，具有心理學範疇的學士學位，

或不頒授學士學位的連讀碩士學位或連讀博士學位，符合現行

法律規定的擔任公職的一般要件，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，並符合下

列者，均可報考本開考：

5.1 凡在第一職階二等高級技術員統一管理開考綜合能力

評估程序（開考編號：001-2016-T S-01，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，評為合格的投考人或獲豁免有關程序的投考人；或

5.2 符合經第23/2017號行政法規修訂的第14/2016號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三款所指人

士。

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為二十日，自本通告於《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

dos lugares vagos existentes no momento da abertura do con-
curso e dos que vierem a verificar-se na mesma carreira e área 
funcional nestes Serviços, até ao termo da sua validade.

2. Forma de provimento

A contratação é feita mediante o contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental com a dura-
ção de seis meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

3. 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 tra-
balhadores dos serviços públicos», alterado pela Lei n.º 4/2017, 
e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da 
Função Pública.

4. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natu-
reza científico-técnica na área de psicologia, 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, aplicação 
de métodos e processos científico-técnicos; apresentação de 
soluções com base em estudos e tratamento de dados; exercício 
de funções consultivas; supervisão ou coordenação de outros 
trabalhadores.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao presente concurso os indivíduos 
que, até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas, 
possuam licenciatura ou mestrado ou doutoramento que cor-
responda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau 
de licenciatura, na área de psicologia, e reúnam 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, com capacidade profissional, aptidão 
física e mental, e:

5.1. Podem candidatar-se todos os candidatos aprovados na 
etapa de avaliação de competências integradas do Concurso 
de Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-01, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o 
preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, dos serviços públicos ou os que desse concurso foram 
dispensados, conforme a lista classificativa; ou

5.2. Se encontrem nas condições referidas no n.º 3 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com alterações introduzidas pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1. 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;
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6.2 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《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。

6.2.1 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）

親身到澳門若憲馬路衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）提

交。

6.2.2 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“澳門公

共服務一戶通”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。

7. 報考須提交的文件

7.1 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以進行履歷分析。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

7.2.1 第7.1點a）至c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

7.2.2 如第7.1點a）項及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，但須於報名時作出聲明。

6.2. 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», aprovado 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 candidaturas.

6.2.1. 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 intermé-
dio de outra pessoa (sem necessidade de procuração) dentro 
do prazo de apresentação de candidaturas e no horário de ex-
pediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos Ser-
viços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário, 
na Estrada do Visconde de S. Januário;

6.2.2. 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 serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Acesso 
comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo de 
apresentação de candidaturas.

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

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanha-
da 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 mencionados, para efeitos de 
análise curricular.

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

7.2.1 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 
e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-
tencem;

7.2.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíne-
as a) e b) do ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção da candidatura.
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7.3 如投考人無提交第7.1點a）至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，否則被除名。

7.4 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）及b）項所指的文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所指的提交文件期間，提供該等文件的正本予以認證

或提交經認證的副本。

7.5 作虛假聲明或提交虛假文件，會被除名或不獲任用，還

導致按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。

7.6 申請准考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

7.7 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》可於印務局購買或於該局網頁下載。

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。

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%

7.3 Na falta de apresentação dos documentos comprova-
tivos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 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;

7.4 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
7.1, deve entregar os originais para efeitos de autenticação ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento no serviço competente;

7.5 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos;

7.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas;

7.7 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial, ou 
adquiridos, mediante pagamento, na Imprensa Oficial.

8. Métodos de selecção

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

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

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

9. Objectivo dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício das funções;

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 
habilitação académica e profissional, a avaliação do desem-
penho, 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.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados 
no concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, da seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%;
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甄選面試 = 35%

履歷分析 = 15%

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. 考試範圍

13.1 一般知識——法例：

a）十一月十五日第81/99/M號法令——重組澳門衛生司之

組織結構及撤銷衛生委員會；

b）第2/2016號法律——《預防及打擊家庭暴力法》；

c）第5/2016號法律——《醫療事故法律制度》；

d）第8/2005號法律——《個人資料保護法》；

13.2 專門知識：

——臨床心理學及相關知識；

——心理評估的方法及技術；

——心理應用統計；

——心理專業工作的倫理準則。

知識考試（筆試）期間，投考人僅可查閱考試範圍內所指的

法例（有關法例的文本中，除原文外，不得有另外的文字標註或

附有任何註釋）。

14. 公佈名單

臨時名單及確定名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將公佈於

《澳門特別行政區公報》，並張貼於若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院）並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.

mo/及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

各階段性成績名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

Entrevista de selecção = 35%;

Análise curricular = 15%.

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», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

13. Programa das provas

13.1 Conhecimentos gerais — legislação:

a) Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro — Reestru-
tura a orgânica dos Serviços de Saúde de Macau e extingue o 
Conselho da Saúde;

b) Lei n.º 2/2016 — Lei de prevenção e combate à violência 
doméstica;

c) Lei n.º 5/2016 — Regime jurídico do erro médico;

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais.

13.2 Conhecimentos específicos:

— Psicologia clínica e conhecimentos relacionados;

— Métodos e técnicas de avaliação psicológica;

— Estatística aplicada à psicologia;

— Princípios éticos da actividade profissional em psicologia.

Na prova de conhecimentos (prova escrita) os candidatos só 
podem consultar a legislação acima referida (na sua versão 
original, sem anotações e sem qualquer nota ou registo pessoal).

14. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, bem como disponibilizadas na página electrónica dos 
Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, e sendo pu-
blicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta.

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 Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como disponibilizado na página electrónica dos Serviços 
de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica 
dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospi-
talar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. 
Januário, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
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及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

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》，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/及行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/。

15. 適用法例

本開考受第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、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

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

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

主席：主任醫生 陳展航

正選委員：顧問高級技術員 蔡嘉敏

  顧問高級技術員 梁仲慈

候補委員：顧問醫生 莊凱廸

  顧問高級技術員 謝嘉路

二零一九年一月三十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $13,036.00）

（開考編號：00519/03-TS）

按照社會文化司司長於二零一九年一月十八日之批示，並根

據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、經第4/2017號法

律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及經第23/2017

號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，衛生局進行統一管理制度之專業或職務

能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補公共關係範疇高

electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, sendo os 
anúncios com indicação dos locais de afixação e consulta publi-
cados 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, 
bem como disponibilizada na página electrónica dos Serviços 
de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica 
dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

15. Legislação aplicável

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

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

Presidente: Dr. Chan Chin Hong, chefe de serviço.

Vogais efectivos: Choi Ka Man, técnico superior assessor; e

Leong Chong Chi, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Juang Kai Dih, médico consultor; e

Che Ka Lou, técnico superior assessor.

Serviços de Saúde, aos 30 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 13 036,00)

(Ref. do Concurso n.º 00519/03-TS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 18 de Janeiro de 2019, e 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos» e na 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 no Regu-
lamento 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 acha aberto o concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 
lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da car-
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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

考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度之專業或職務能力評估開考，旨在

通過對擔任衛生局公共關係範疇高級技術員所需的特定勝任力

進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程及同一職

務範疇出現的職缺。

2. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的

規定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。

3. 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。

4. 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；包括：確保

部門與公眾之間溝通、籌劃宣傳推廣及培訓活動。

5. 報考條件

凡於本開考報考期限屆滿前，具有公共關係、傳意、廣告、市

場推廣及同類範疇的學士學位，或不頒授學士學位的連讀碩士

學位或連讀博士學位，符合現行法律規定的擔任公職的一般要

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，並符合下列者，均可報考本開考：

5.1 凡在第一職階二等高級技術員統一管理開考綜合能力評

估程序（開考編號：001-2016-TS-01，開考通告刊登於二零一六

reira de técnico superior, área de relações públicas, em regime 
de contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saú-
de, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo 
da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, do regime de gestão uniformizada, e 
consiste na avaliação das competências específicas necessárias 
ao exercício de funções de técnico superior, na área de relações 
públicas.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos existentes no momento da abertura do con-
curso e dos que vierem a verificar-se na mesma carreira e área 
funcional, nestes Serviços, até ao termo da sua validade.

2. Forma de provimento

A contratação é feita mediante o contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental com a du-
ração de seis meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

3. 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», alterado pela Lei n.º 4/2017, e usufrui 
dos direitos e regalias previstos no regime geral da Função Pú-
blica.

4. 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 
reuniões 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; incluindo garantia da comunicação 
entre o serviço e a população e planeamento de actividades de 
divulgação e promoção e de formação. 

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao presente concurso os indivíduos 
que, até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas, 
possuam licenciatura ou mestrado ou doutoramento que cor-
responda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau 
de licenciatura, na área de relações públicas, comunicação, 
publicidade, marketing ou afins, e reúnam 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, com capacidade profissional, aptidão física e men-
tal, e:

5.1. Podem candidatar-se todos os candidatos aprovados na 
etapa de avaliação de competências integradas do Concurso 
de Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-01, aberto por aviso 
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年十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，評

為合格的投考人或獲豁免有關程序的投考人；或

5.2 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》第十二條第三款所指人

士。

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為二十日，自本通告於《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

6.2 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《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。

6.2.1 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）親身到澳門若憲馬路衛生局文書科（位於仁伯爵綜合

醫院）提交。

6.2.2 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“澳門公

共服務一戶通”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。

7. 報考須提交的文件

7.1 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）；

publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o 
preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, dos serviços públicos ou os que desse concurso foram 
dispensados, conforme a lista classificativa; ou

5.2. Se encontrem nas condições referidas no n.º 3 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», com alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1. 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;

6.2. 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», aprovado 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 candidaturas.

6.2.1. Em suporte de papel

A «Ficha de inscrição em Concurso de Avaliação de Com-
petências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candi-
dato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
intermédio de outra pessoa (sem necessidade de procuração) 
dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Ja-
nuário, na Estrada do Visconde de S. Januário;

6.2.2. 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 atra-
vés da plataforma de serviço electrónico para a apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-
so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas.

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

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas 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); 
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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以進行履歷分析。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

7.2.1 第7.1點a）至c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

7.2.2 如第7.1點a）項及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，但須於報名時作出聲明。

7.3 如投考人無提交第7.1點a）至c）項所指的證明文件或倘

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，否則被除名。

7.4 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）及b）項所指的證

明文件以及c）項所指相關的證明文件為普通副本，應於向部門

提交組成任用卷宗所指的提交文件期間，提供該等文件的正本

予以認證或提交經認證的副本。

7.5 作虛假聲明或提交虛假文件，會被除名或不獲任用，還

導致按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。

7.6 申請准考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文

作答。

7.7 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》可於印務局購買或於該局網頁下載。

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；

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 mencionados, para efeitos de 
análise curricular.

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

7.2.1 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 
e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-
tencem;

7.2.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíne-
as a) e b) do ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção da candidatura.

7.3 Na falta de apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 ou do registo biográfi-
co quando é exigido, o candidato deve apresentar os documen-
tos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob pena de 
exclusão;

7.4 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
7.1, deve entregar os originais para efeitos de autenticação ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento no serviço competente;

7.5 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos;

7.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas;

7.7 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial, ou 
adquiridos, mediante pagamento, na Imprensa Oficial.

8. Métodos de selecção

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

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

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

9. Objectivo dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício das funções;

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;
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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。

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 = 35%

履歷分析 = 15%

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. 考試範圍

13.1 考試範圍包括以下內容：

13.1.1 十一月十五日第81/99/M號法令——重組澳門衛生局

之組織結構及撤銷衛生委員會；

13.1.2 公共關係範疇的專業知識；

13.1.3 編寫活動建議書、計劃書、報告書、公函及撰寫新聞

稿、演講辭。

13.2 知識考試（筆試）期間，投考人僅可查閱考試範圍內所

指的法例（有關法例的文本中，除原文外，不得有另外的文字標

註或附有任何註釋）。

14. 公佈名單

臨時名單及確定名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

Análise curricular — Examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos 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.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados 
no concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, da seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 35%;

Análise curricular = 15%.

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», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

13. Programa das provas

13.1 O programa das provas abrangerá as seguintes matérias: 

13.1.1 Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro — Rees-
trutura a orgânica dos Serviços de Saúde de Macau e extingue 
o Conselho da Saúde; 

13.1.2 Conhecimentos profissionais na área de relações pú-
blicas;

13.1.3 Elaboração de propostas, planos, informações, ofícios 
sobre actividades, bem como redacção de notas de imprensa e 
discurso.

13.2. Na prova de conhecimentos (prova escrita) os candi-
datos só podem consultar a legislação acima referida (na sua 
versão original, sem anotações e sem qualquer nota ou registo 
pessoal).

14. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, bem como disponibilizadas na página electrónica dos 
Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, e sendo pu-
blicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta.
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各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將公佈於

《澳門特別行政區公報》，並張貼於若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院）並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.

mo/及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

各階段性成績名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

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》，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/及行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/。

15. 適用法例

本開考受第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、經第

4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》、經

第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的

招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

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

主席：顧問高級技術員 林景清

正選委員：顧問高級技術員 黃宏耿

  首席高級技術員 黃蓓蓓

候補委員：首席高級技術員 蘇淑樺

  首席高級技術員 梁惠玲

二零一九年一月三十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $12,753.00）

（開考編號：01219/01-TS）

按照社會文化司司長於二零一九年一月二十二日之批示，並

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、經第4/2017

號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及經第

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 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, bem como disponibilizado na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospi-
talar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. 
Januário, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, sendo os 
anúncios com indicação dos locais de afixação e consulta publi-
cados 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, 
bem como disponibilizada na página electrónica dos Serviços 
de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica 
dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 
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.

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

Presidente: Lam Keng Cheng, técnica superior assessora.

Vogais efectivos: Wong Wang Kang, técnico superior asses-
sor; e 

Wong Pui Pui, técnica superior principal.

Vogais suplentes: Sou Sok Va, técnica superior principal; e

Leong Wai Leng, técnica superior principal.

Serviços de Saúde, aos 30 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 12 753,00)

(Ref. do Concurso n.º  01219/01-TS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Janeiro de 2019, e 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos» e na Lei n.º 14/2009 «Re-
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23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》的規定，衛生局進行統一管理制度之專業

或職務能力評估對外開考，以填補放射衛生防護範疇高級技術

員職程第一職階二等高級技術員以行政任用合同制度填補的兩

個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度之專業或職務能力評估開考，旨在

通過對擔任放射衛生防護範疇高級技術員所需的特定勝任力進

行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程及同一職

務範疇出現的職缺。

2. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的

規定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。

3. 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號法律修訂

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。

4. 職務內容

進行放射衛生防護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。

5. 報考條件

凡於本開考報考期限屆滿前，具有放射衛生學、放射防護

學、醫學物理學或類同範疇的學士學位，或不頒授學士學位的

連讀碩士學位或連讀博士學位，符合現行法律規定的擔任公職

gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e no Regu-
lamento 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 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 higiene e protecção radiológicas, 
do Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes 
Serviços até ao termo da validade do concurso: 

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, do regime de gestão uniformizada, e 
consiste na avaliação das competências específicas necessárias 
ao exercício de funções de técnico superior, na área de higiene 
e protecção radiológicas.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos existentes no momento da abertura do con-
curso e dos que vierem a verificar-se na mesma carreira e área 
funcional nestes Serviços, até ao termo da sua validade.

2. Forma de provimento

A contratação é feita mediante o contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental com a du-
ração de seis meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

3. 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 traba-
lhadores dos serviços públicos», alterado pela Lei n.º 4/2017, e 
usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da Fun-
ção Pública.

4. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de higiene e protecção radiológicas, 
tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; par-
ticipação em reuniões para análise de projectos ou programas; 
participação na concepção, redacção e implementação de pro-
jectos; proceder à adaptação de métodos e processos científico-
-técnicos; propostas de soluções com base em estudos e trata-
mento de dados; exercício de funções consultivas; supervisão 
ou coordenação de outros trabalhadores.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao presente concurso os indivíduos 
que, até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas, 
possuam licenciatura ou mestrado ou doutoramento que cor-
responda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura, na área de higiene radiológica, protecção 
radiológica, física médica ou outras áreas semelhantes, e reú-
nam os demais requisitos gerais e especiais para o desempenho 
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的一般要件，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，並符合下列者，均可報考本開

考：

5.1 凡在第一職階二等高級技術員統一管理開考綜合能力評

估程序（開考編號：001-2016-TS-01，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，評

為合格的投考人或獲豁免有關程序的投考人；或

5.2 符合經第23/2017號行政法規修訂的第14/2016號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三款所指人

士；

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為二十日，自本通告於《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

6.2 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《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。

6.2.1 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）

親身到澳門若憲馬路衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）提

交。

6.2.2 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“澳門公

共服務一戶通”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。

7. 報考須提交的文件

7.1 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；

de funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomea-
damente: ser residente permanente da Região Administrativa 
Especial de Macau, maioridade, com capacidade profissional, 
aptidão física e mental, e:

5.1. Podem candidatar-se todos os candidatos aprovados na 
etapa de avaliação de competências integradas do Concurso 
de Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-01, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o 
preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, dos serviços públicos ou os que desse concurso foram 
dispensados, conforme a lista classificativa; ou

5.2. Se encontrem nas condições referidas no n.º 3 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», com alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1. 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;

6.2. 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», aprovado 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 candidaturas.

6.2.1. Em suporte de papel

A «Ficha de inscrição em Concurso de Avaliação de Com-
petências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candi-
dato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
intermédio de outra pessoa (sem necessidade de procuração) 
dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário;

6.2.2. 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 serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-
so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas.

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

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;
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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以進行履歷分析。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

7.2.1 第7.1點a）至c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

7.2.2 如第7.1點a）項及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，但須於報考時作出聲明。

7.3 如投考人無提交第7.1點a）至c）項所指的證明文件或倘

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，否則被除名。

7.4 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）及b）項所指的文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所指的提交文件期間，提供該等文件的正本予以認證

或提交經認證的副本。

7.5 作虛假聲明或提交虛假文件，會被除名或不獲任用，還

導致按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。

7.6 申請准考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

7.7 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》可於印務局購買或於該局網頁下載。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，3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。

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas 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 mencionados, para efeitos de 
análise curricular.

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

7.2.1 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 
e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-
tencem;

7.2.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e 
b) do ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos 
já se encontrarem arquivados nos respectivos processos indivi-
duais, devendo ser declarado tal facto na apresentação da can-
didatura.

7.3 Na falta de apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 ou do registo biográfi-
co quando é exigido, o candidato deve apresentar os documen-
tos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob pena de 
exclusão;

7.4 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
7.1, deve entregar os originais para efeitos de autenticação ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento no serviço competente;

7.5 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos;

7.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas;

7.7 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial, ou 
adquiridos, mediante pagamento, na Imprensa Oficial.

8. Métodos de selecção

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

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

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

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=20%

履歷分析=30%

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修訂的

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. 考試範圍

考試範圍包括以下內容：

a）電離輻射的健康影響；

b）電離輻射測量方法；

c）電離輻射外照射劑量監測及估算方法；

d）各類電離輻射的防護及管理；

e）電離輻射水平分析。

知識考試（筆試）期間，投考人不得以任何方式（包括使用

電子產品）查閱其他參考書籍或資料。

9. Objectivo dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício das funções;

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 ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos 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.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados 
no concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, da seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 20%;

Análise curricular = 30%.

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», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

13. Programa das provas

A prova de conhecimentos inclui as seguintes áreas:

a) Efeitos das radiações ionizantes na saúde;

b) Métodos de medição das radiações ionizantes;

c) Métodos de monitorização e estimativa de dose externa 
das radiações ionizantes;

d) Gestão radiológica e protecção radiológica de várias ra-
diações ionizantes;

e) Análise do nível das radiações ionizantes.

Durante a prova de conhecimentos (prova escrita) é proibi-
da a consulta de outros livros ou informações de referência, 
através de qualquer forma, nomeadamente, o uso de produtos 
electrónicos.
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14. 公佈名單

臨時名單及確定名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將公佈於

《澳門特別行政區公報》，並於若憲馬路衛生局人事處（位於仁

伯爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.

mo/及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

各階段性成績名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

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》，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/及行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/。

15. 適用法例

本開考受第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、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

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

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

主席：顧問醫生 林松 

正選委員：顧問醫生 李兆田

  顧問高級衛生技術員 余展全

候補委員：首席高級技術員 蘇小翠

 首席顧問高級衛生技術員 Kok Leong Kei 

  Fernando

二零一九年一月三十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $12,797.00）

14. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como disponibilizadas na página electrónica dos Serviços 
de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica 
dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, e sendo publicados no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os 
anúncios com indicação dos locais de afixação e consulta.

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 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, bem como disponibilizado na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hos-
pitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, sendo os 
anúncios com indicação dos locais de afixação e consulta publi-
cados 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, 
bem como disponibilizada na página electrónica dos Serviços 
de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica 
dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

15. Legislação aplicável

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

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

Presidente: Lam Chong, médico consultor.

Vogais efectivos: Li Siu Tin, médico consultor; e

U Chin Chun, técnico superior de saúde assessor.

Vogais suplentes: Sou Sio Choi, técnico superior principal; e

Kok Leong Kei Fernando, técnico superior de saúde assessor 
principal.

Serviços de Saúde, aos 30 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 12 797,00)



1880 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 6 期 —— 2019 年 2 月 8 日

(Ref. do Concurso n.º 00719/04-TS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Janeiro de 2019, e 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos» e na 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 no Regu-
lamento 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 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 electromedicina, dos Serviços de 
Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao 
termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, do regime de gestão uniformizada, e 
consiste na avaliação das competências específicas necessárias 
ao exercício de funções de técnico superior, na área de electro-
medicina.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos existentes no momento da abertura do con-
curso e dos que vierem a verificar-se na mesma carreira e área 
funcional nestes Serviços, até ao termo da sua validade.

2. Forma de provimento

A contratação é feita mediante o contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental com a du-
ração de seis meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

3. 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», alterado pela Lei n.º 4/2017, e usufrui 
dos direitos e regalias previstos no regime geral da Função Pú-
blica.

4. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de electromedicina, 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, bem como a execução de gestão, controle 
e fiscalização, reparação e manutenção de instalações e equi-
pamentos da electromedicina nestes Serviços.

（開考編號：00719/04-TS）

按照社會文化司司長於二零一九年一月二十二日之批示，並

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、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》及經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律

《公務人員職程制度》的規定，衛生局進行統一管理制度之專業

或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補醫用設備

工程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本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度之專業或職務能力評估開考，旨在

通過對擔任衛生局醫用設備工程範疇高級技術員所需的特定勝

任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程及同一職

務範疇出現的職缺。

2. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的

規定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。

3. 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。

4. 職務內容

進行醫用設備工程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，以及執

行本局醫用設施設備的管理、監管及維修保養工作。
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5. 報考條件

凡於本開考報考期限屆滿前，具有醫用設備工程、電子或電

機工程範疇的學士學位，或不頒授學士學位的連讀碩士學位或

連讀博士學位，符合現行法律規定的擔任公職的一般要件，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，並符合下列者，均可報考本開考：

5.1 凡在第一職階二等高級技術員統一管理開考綜合能力評

估程序（開考編號：001-2016-TS-01，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，評

為合格的投考人或獲豁免有關程序的投考人；或

5.2 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》第十二條第三款所指人

士。

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為二十日，自本通告於《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

6.2 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《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。

6.2.1 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）

親身到澳門若憲馬路衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）提

交。

6.2.2 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“澳門公

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao presente concurso os indivíduos 
que, até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas, 
possuam licenciatura ou mestrado ou doutoramento que cor-
responda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau 
de licenciatura, na área de electromedicina, engenharia elec-
trónica e electrotécnica, e reúnam os demais requisitos gerais e 
especiais para o desempenho de funções públicas, nos termos 
da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente perma-
nente da Região Administrativa Especial de Macau, maiorida-
de, com capacidade profissional, aptidão física e mental, e:

5.1. Podem candidatar-se todos os candidatos aprovados na 
etapa de avaliação de competências integradas do Concurso 
de Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-01, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o 
preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, dos serviços públicos ou os que desse concurso foram 
dispensados, conforme a lista classificativa; ou

5.2. Se encontrem nas condições referidas no n.º 3 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1. 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;

6.2. 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», aprovado 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 candidaturas.

6.2.1. Em suporte de papel

A «Ficha de inscrição em Concurso de Avaliação de Com-
petências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candi-
dato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
intermédio de outra pessoa (sem necessidade de procuração) 
dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Ja-
nuário, na Estrada do Visconde de S. Januário;

6.2.2. 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 serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
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共服務一戶通”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。

7. 報考須提交的文件

7.1 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以進行履歷分析。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

7.2.1 第7.1點a）至c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

7.2.2 如第7.1點a）項及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，但須於報考時作出聲明。

7.3 如投考人無提交第7.1點a）至c）項所指的證明文件或倘

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，否則被除名。

7.4 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）及b）項證明文件

以及c）項相關的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成任

用卷宗所指的提交文件期間，提供該等文件的正本予以認證或

提交經認證的副本。

7.5 提交虛假文件除被除名或不獲任用外，尚導致公共部門

按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。

7.6 申請准考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

7.7 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》可於印務局購買或於該局網頁下載。

concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-
so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas.

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

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas 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 mencionados, para efeitos de 
análise curricular.

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

7.2.1 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 
e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-
tencem;

7.2.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas a) e b) do ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção da candidatura.

7.3 Na falta de apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 ou do registo biográfi-
co quando é exigido, o candidato deve apresentar os documen-
tos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob pena de 
exclusão;

7.4 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
7.1, deve entregar os originais para efeitos de autenticação ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento no serviço competente;

7.5 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos;

7.6 No requerimento de admissão o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas;

7.7 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial, ou 
adquiridos, mediante pagamento, na Imprensa Oficial.
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8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，3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。

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 = 30%；

履歷分析 = 20%。

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. 考試範圍

13.1 十一月八日第74/99/M號法令——核准公共工程承攬合

同之法律制度；

13.2 五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第

122/84/M號法令——《有關工程、取得財貨及勞務之開支制

度》；

13.3 醫用設備工程、電子及電機工程學知識；

8. Métodos de selecção

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

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

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

9. Objectivo dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício das funções;

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 ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos 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.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados 
no concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, da seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

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», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

13. Programa das provas

13.1 Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Aprova o 
regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

13.2 Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de 
Maio — Regime das Despesas com obras e aquisição de bens e 
serviços;

13.3 Conhecimentos sobre as electromedicina, engenharia 
electrónica e electrotécnica;
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13.4 醫用設備工程、電子及電機工程設計；

13.5 醫院設施設備知識；

知識考試為閉卷筆試，知識考試（筆試）期間，投考人不得

以任何方式（包括使用電子產品）查閱參考書籍或資料。

14. 公佈名單

臨時名單及確定名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將公佈於

《澳門特別行政區公報》，並於若憲馬路衛生局人事處（位於仁

伯爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.

mo/及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

各階段性成績名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

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》，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/及行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/。

15. 適用法例

本開考受第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、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

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

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。

13.4 Concepção das electromedicina, engenharia electrónica 
e electrotécnica;

13.5 Conhecimentos básicos sobre as instalações e os equi-
pamentos hospitalares.

A prova de conhecimentos realiza-se sem consulta, os can-
didatos não podem consultar, através de qualquer forma (in-
cluindo o uso de produtos electrónicos), quaisquer livros ou 
material de referência. 

14. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, bem como disponibilizadas na página electrónica dos 
Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, e sendo pu-
blicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta.

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 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, bem como disponibilizado na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospi-
talar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. 
Januário, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, sendo os 
anúncios com indicação dos locais de afixação e consulta publi-
cados 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, 
bem como disponibilizada na página electrónica dos Serviços 
de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica 
dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

15. Legislação aplicável

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

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».
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17. 典試委員會的組成

主席：廳長 陳永華

正選委員：顧問高級技術員 鄭董峰

  顧問高級技術員 唐山

候補委員：首席高級技術員 梁君健

  顧問高級技術員 黃裕欽

二零一九年一月三十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $13,114.00）

（開考編號：01119/03-TS）

按照社會文化司司長於二零一九年一月十八日之批示，並根

據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、經第4/2017號法

律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及經第23/2017

號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》的規定，衛生局進行統一管理制度之專業或職務

能力評估對外開考，以填補中藥範疇高級技術員職程第一職階

二等高級技術員以行政任用合同制度填補的一個職缺，以及填

補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度之專業或職務能力評估開考，旨在

通過對擔任中藥範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程及同一職

務範疇出現的職缺。

2. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的

規定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。

3. 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號法律修訂

17. Composição do júri

Presidente: Chan Weng Wa, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Cheang Tong Fong, técnico superior asses-
sor; e

Tong San, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Leong Kuan Kin, técnico superior princi-
pal; e

Wong U Iam, técnico superior assessor.

Serviços de Saúde, aos 30 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 13 114,00)

(Ref. do concurso n.º 01119/03-TS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 18 de Janeiro de 2019, e 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos» e 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 no 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 Adminis-
trativo n.º 23/2017, se acha aberto o concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de 
gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago, 
em regime de contrato administrativo de provimento, de técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
área de farmácia da medicina chinesa, dos Serviços de Saúde, 
e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 
validade do concurso: 

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, do regime de gestão uniformizada, e con-
siste na avaliação das competências específicas necessárias ao 
exercício de funções de técnico superior, na área de farmácia 
da medicina chinesa.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos existentes no momento da abertura do con-
curso e dos que vierem a verificar-se na mesma carreira e área 
funcional nestes Serviços, até ao termo da sua validade.

2. Forma de provimento

A contratação é feita mediante o contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental com a du-
ração de seis meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

3. 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 
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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。

4. 職務內容

進行中藥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。

5. 報考條件

凡於本開考報考期限屆滿前，具有中藥範疇的學士學位，或

不頒授學士學位的連讀碩士學位或連讀博士學位，符合現行法

律規定的擔任公職的一般要件，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，並符合下列

者，均可報考本開考：

5.1 凡在第一職階二等高級技術員統一管理開考綜合能力評

估程序（開考編號：001-2016-TS-01，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，評

為合格的投考人或獲豁免有關程序的投考人；或

5.2 符合經第23/2017號行政法規修訂的第14/2016號行政法

規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三款所指人

士；

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為二十日，自本通告於《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

6.2 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《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。

6.2.1 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

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos», alterado pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e rega-
lias previstos no regime geral da Função Pública.

4. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de farmácia da medicina chinesa, 
tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; par-
ticipação em reuniões para análise de projectos ou programas; 
participação na concepção, redacção e implementação de pro-
jectos; proceder à adaptação de métodos e processos científico-
-técnicos; propostas de soluções com base em estudos e trata-
mento de dados; exercício de funções consultivas; supervisão 
ou coordenação de outros trabalhadores.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao presente concurso os indivíduos 
que, até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas, 
possuam licenciatura ou mestrado ou doutoramento que cor-
responda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura, na área de farmácia da medicina chinesa, 
e reúnam os demais requisitos gerais e especiais para o desem-
penho de funções públicas, nos termos da legislação em vigor, 
nomeadamente: ser residente permanente da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, maioridade, com capacidade profis-
sional, aptidão física e mental, e:

5.1. Podem candidatar-se todos os candidatos aprovados na 
etapa de avaliação de competências integradas do Concurso 
de Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-01, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o 
preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, dos serviços públicos ou os que desse concurso foram 
dispensados, conforme a lista classificativa; ou

5.2. Se encontrem nas condições referidas no n.º 3 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1. 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;

6.2. 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», aprovado 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 candidaturas.

6.2.1. Em suporte de papel

A «Ficha de inscrição em Concurso de Avaliação de Com-
petências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candi-
dato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
intermédio de outra pessoa (sem necessidade de procuração) 
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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）

親身到澳門若憲馬路衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）提

交。

6.2.2 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“澳門公

共服務一戶通”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。

7. 報考須提交的文件

7.1 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以進行履歷分析。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

7.2.1 第7.1點a）至c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

7.2.2 如第7.1點a）項及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，但須於報考時作出聲明。

7.3 如投考人無提交第7.1點a）至c）項所指的證明文件或倘

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，否則被除名。

7.4 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）及b）項所指的文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所指的提交文件期間，提供該等文件的正本予以認證

或提交經認證的副本。

dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Ja-
nuário, na Estrada do Visconde de S. Januário;

6.2.2. 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 serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-
so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas.

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

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas 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 mencionados, para efeitos de 
análise curricular.

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

7.2.1 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 
e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-
tencem;

7.2.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas a) e b) do ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção da candidatura.

7.3 Na falta de apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 ou do registo biográfi-
co quando é exigido, o candidato deve apresentar os documen-
tos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob pena de 
exclusão;

7.4 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
7.1, deve entregar os originais para efeitos de autenticação ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento no serviço competente;



1888 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 6 期 —— 2019 年 2 月 8 日

7.5 作虛假聲明或提交虛假文件，會被除名或不獲任用，還

導致按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。

7.6 申請准考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

7.7 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》可於印務局購買或於該局網頁下載。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，3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。

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 = 30%

履歷分析 = 20%

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修訂的

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。

7.5 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos;

7.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas;

7.7 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial, ou 
adquiridos, mediante pagamento, na Imprensa Oficial.

8. Métodos de selecção

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

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

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

9. Objectivo dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício das funções;

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 ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos 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.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados 
no concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, da seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos se-
rão ordenados, de acordo com as condições de preferência 
previstas no artigo 34.º do  Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
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13. 考試範圍

13.1 中藥執業綜合知識

• 包括中藥學、方劑學、中藥藥劑學、中藥鑒定學、中藥藥理

學、中藥化學及中醫基礎理論。

13.2 中藥質量、有效性及安全性評估

13.3 藥事行政管理及法規：

• 11月14日第53/94/M號法令《核准為從事中醫藥品之配制

及貿易之場所發出准照之制度及運作條件》

• 9月19日第58/90/M號法令《關於管制藥劑師執業及藥劑

活動》

• 7月10日第30/95/M號法令《訂定藥品廣告方面之法律制

度》

• 9月4日第7/89/M號法律《訂定廣告活動之制度事宜》

• 上述法律/法令的相關批示及技術性指示

知識考試期間，除上述法例之外，投考人不得以任何方式

（包括使用電子產品）查閱其他參考書籍或資料。

14. 公佈名單

臨時名單及確定名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將公佈於

《澳門特別行政區公報》，並於若憲馬路衛生局人事處（位於仁

伯爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.

mo/及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

各階段性成績名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

13. Programa das provas

13.1 Conhecimentos abrangentes para execução de funções 
no âmbito de farmácia da medicina chinesa

• Inclui os seguintes conhecimentos no âmbito da medicina 
chinesa: ciência farmacêutica, ciência de prescrições, farmácia, 
teste e autenticação de produtos, farmacologia, química e teo-
rias básicas da medicina chinesa.

13.2 Avaliação da qualidade, eficácia e segurança de produ-
tos de medicina chinesa

13.3 Administração de assuntos farmacêuticos e diplomas 
legais:

• Decreto-Lei n.º 53/94/M, de 14 de Novembro — Aprova o 
regime de licenciamento e funcionamento dos estabelecimen-
tos que se dedicam à preparação e comércio de produtos de 
medicina tradicional chinesa

• Decreto-Lei n.º 58/90/M, de 19 de Setembro — Regula o 
exercício das profissões e das actividades farmacêuticas

• Decreto-Lei n.º 30/95/M, de 10 de Julho — Estabelece o 
regime legal da publicidade relativa a medicamentos

• Lei n.º 7/89/M, de 4 de Setembro — Estabelece o regime 
geral da actividade publicitária

• Despachos e instruções técnicas associados aos diplomas 
legais acima referidos 

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta de 
outros livros ou informações de referência, através de qualquer 
forma, nomeadamente o uso de produtos electrónicos, com ex-
cepção da legislação acima mencionada.

14. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como disponibilizadas na página electrónica dos Serviços 
de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica 
dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, e sendo publicados no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
os anúncios com indicação dos locais de afixação e consulta.

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 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, bem como disponibilizado na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospi-
talar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. 
Januário, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, sendo os 
anúncios com indicação dos locais de afixação e consulta publi-
cados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.
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最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/及行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/。

15. 適用法例

本開考受第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、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

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

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

主席：稽查暨牌照處處長 鄭艷紅

正選委員：顧問高級技術員 廖潤輝

     顧問高級技術員 林藝芳

候補委員：首席高級技術員 林富聰

     首席高級技術員 張倩婷

二零一九年一月三十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $13,114.00）

（開考編號：00419/04-TS）

按照社會文化司司長於二零一九年一月二十二日之批示，並

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、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》及經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律

《公務人員職程制度》的規定，衛生局進行統一管理制度之專業

或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補機電工程

範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及

填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度之專業或職務能力評估開考，旨在

通過對擔任衛生局機電工程範疇高級技術員所需的特定勝任力

進行評估。

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

15. Legislação aplicável

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

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

Presidente: Cheang Im Hong, chefe da Divisão de Inspecção 
e Licenciamento.

Vogais efectivos: Lio Ion Fai, técnico superior assessor; e

Lam Ngai Fong, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Lam Fu Chong, técnico superior principal; e

Cheong Sin Teng, técnico superior principal.

Serviços de Saúde, aos 30 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 13 114,00)

(Ref. do Concurso n.º 00419/04-TS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Janeiro de 2019, e 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos» e na 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 no Regu-
lamento 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 acha aberto o concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 
lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimen-
to, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de engenharia electromecânica, dos Ser-
viços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços 
até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, do regime de gestão uniformizada, e con-
siste na avaliação das competências específicas necessárias ao 
exercício de funções de técnico superior, na área de engenharia 
electromecânica.
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本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補開考時已存在的職缺和有效期屆滿前本局同一職程及同一職

務範疇出現的職缺。

2. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條的

規定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。

3. 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。

4. 職務內容

進行機電工程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，以及執行本

局機電設施設備的管理、監管及維修保養工作。

5. 報考條件

凡於本開考報考期限屆滿前，具有機電工程、機械工程或電

機工程範疇的學士學位，或不頒授學士學位的連讀碩士學位或

連讀博士學位，符合現行法律規定的擔任公職的一般要件，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，並符合下列者，均可報考本開考：

5.1 凡在第一職階二等高級技術員統一管理開考綜合能力評

估程序（開考編號：001-2016-TS-01，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，評

為合格的投考人或獲豁免有關程序的投考人；或

5.2 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》第十二條第三款所指人

士。

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos existentes no momento da abertura do con-
curso e dos que vierem a verificar-se na mesma carreira e área 
funcional nestes Serviços, até ao termo da sua validade.

2. Forma de provimento

A contratação é feita mediante o contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental com a du-
ração de seis meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

3. 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», alterado pela Lei n.º 4/2017, e usufrui 
dos direitos e regalias previstos no regime geral da Função Pú-
blica.

4. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de nature-
za científico-técnica na área de engenharia electromecânica, 
tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; par-
ticipação em reuniões para análise de projectos ou programas; 
participação na concepção, redacção e implementação de pro-
jectos; proceder à adaptação de métodos e processos científico-
-técnicos; propostas de soluções com base em estudos e trata-
mento de dados; exercício de funções consultivas; supervisão 
ou coordenação de outros trabalhadores, bem como a execução 
de gestão, controle e fiscalização, reparação e manutenção de 
instalações e equipamentos electromecânicos nestes Serviços.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se ao presente concurso os indivíduos 
que, até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas, 
possuam licenciatura ou mestrado ou doutoramento que cor-
responda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura, na área de engenharia electromecânica, 
engenharia mecânica, engenharia electrotécnica, e reúnam 
os demais requisitos gerais e especiais para o desempenho de 
funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomea-
damente: ser residente permanente da Região Administrativa 
Especial de Macau, maioridade, com capacidade profissional, 
aptidão física e mental, e:

5.1. Podem candidatar-se todos os candidatos aprovados na 
etapa de avaliação de competências integradas do Concurso 
de Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-01, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o 
preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, dos serviços públicos ou os que desse concurso foram 
dispensados, conforme a lista classificativa; ou

5.2. Se encontrem nas condições referidas no n.º 3 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
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6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為二十日，自本通告於《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

6.2 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《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。

6.2.1 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）

親身到澳門若憲馬路衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院）提

交。

6.2.2 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“澳門公

共服務一戶通”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。

7. 報考須提交的文件

7.1 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以進行履歷分析。

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

7.2.1 第7.1點a）至c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

個人資料紀錄。

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1. 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.

6.2. 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», aprovado 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 candidaturas.

6.2.1. Em suporte de papel:

A «Ficha de inscrição em Concurso de Avaliação de Com-
petências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candi-
dato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por 
intermédio de outra pessoa (sem necessidade de procuração) 
dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e 
das 14,30 às 17,30 horas), na Secção de Expediente Geral dos 
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Ja-
nuário, na Estrada do Visconde de S. Januário;

6.2.2. 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 serviço electrónico para apresentação 
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o acesso à 
plataforma pode ser feito através da página electrónica http://
concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do telemóvel «Aces-
so comum aos serviços públicos da RAEM»), dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas.

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

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações aca-
démicas 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 mencionados, para efeitos de 
análise curricular.

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

7.2.1 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 
e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que per-
tencem;
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7.2.2 如第7.1點a）項及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，但須於報考時作出聲明。

7.3 如投考人無提交第7.1點a）至c）項所指的證明文件或倘

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，否則被除名。

7.4 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）及b）項所指的文

件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所指的提交文件期間，提供該等文件的正本予以認證

或提交經認證的副本。

7.5 作虛假聲明或提交虛假文件，會被除名或不獲任用，還

導致按情況向主管實體舉報以提起紀律及刑事程序。

7.6 申請准考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

7.7 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》可於印務局購買或於該局網頁下載。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，3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。

7.2.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-
neas a) e b) do ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-
ção da candidatura.

7.3 Na falta de apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a) a c) do ponto 7.1 ou do registo biográfi-
co quando é exigido, o candidato deve apresentar os documen-
tos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob pena de 
exclusão;

7.4 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
7.1, deve entregar os originais para efeitos de autenticação ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento no serviço competente;

7.5 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimen-
to, a participação à entidade competente para processo disci-
plinar e penal, conforme os casos;

7.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas;

7.7 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial, ou 
adquiridos, mediante pagamento, na Imprensa Oficial.

8. Métodos de selecção

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

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

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

9. Objectivo dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — Avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício das funções;

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 ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos 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 = 30%；

履歷分析 = 20%。

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. 考試範圍

13.1 第122/84/M號法令《有關工程、取得財貨及勞務之開

支制度》；

13.2 第74/99/M號法令《核准公共工程承攬合同之法律制

度》；

13.3 第24/95/M號法令《防火安全規章》；

13.4 職業安全知識；

13.5 機電、機械及電機工程學知識；

13.6 機電、機械及電機工程設計；

13.7 醫院設施設備知識。

知識考試為閉卷筆試，知識考試（筆試）期間，投考人不得

以任何方式（包括使用電子產品）查閱參考書籍或資料。

14. 公佈名單

臨時名單及確定名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。

各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將公佈於

《澳門特別行政區公報》，並於若憲馬路衛生局人事處（位於仁

伯爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.

mo/及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/。

11. Classificação final

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados 
no concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, da seguinte forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

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», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

13. Programa das provas

13.1 Decreto-Lei n.º 122/84/M — Regime das Despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços;

13.2 Decreto-Lei n.º 74/99/M, Regime Jurídico do Contrato 
das Empreitadas de Obras Públicas;

13.3 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Regulamento de Segurança 
contra Incêndios;

13.4 Conhecimentos sobre a segurança ocupacional;

13.5 Conhecimentos sobre as engenharia electromecânica, 
engenharia mecânica, engenharia electrotécnica;

13.6 Concepção da engenharia electromecânica, engenharia 
mecânica, engenharia electrotécnica;

13.7 Conhecimentos básicos sobre as instalações e os equipa-
mentos hospitalares.

A prova de conhecimentos realiza-se sem consulta, os can-
didatos não podem consultar, através de qualquer forma (in-
cluindo o uso de produtos electrónicos), quaisquer livros ou 
material de referência. 

14. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, bem como disponibilizadas na página electrónica dos 
Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, e sendo pu-
blicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta.

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 Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como disponibilizado na página electrónica dos Serviços de 
Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica dos 
SAFP em http://www. safp.gov.mo/.
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各階段性成績名單將於若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯

爵綜合醫院）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/

及行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/，上述名單的張貼及

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》，

並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/及行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/。

15. 適用法例

本開考受第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》、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

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。

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

主席：廳長 陳永華

正選委員：首席顧問高級技術員 張德發

     首席高級技術員 何春明

候補委員：首席高級技術員 李俊禧

     首席高級技術員 黎建華

二零一九年一月三十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $13,035.00）

教 育 暨 青 年 局

公 告

茲公佈，在為填補教育暨青年局以行政任用合同任用的以

下範疇以下職程的職缺，以及填補開考有效期屆滿前此部門出

現的職缺，經二零一八年十二月十二日第五十期《澳門特別行政

As listas classificativas intermédias são afixadas na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospi-
talar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. 
Januário, bem como disponibilizadas na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página 
electrónica dos SAFP em http://www.safp.gov.mo/, sendo os 
anúncios com indicação dos locais de afixação e consulta publi-
cados 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, 
bem como disponibilizada na página electrónica dos Serviços 
de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica 
dos SAFP em http://www. safp.gov.mo/.

15. Legislação aplicável

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

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

Presidente: Chan Weng Wa, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Cheong Tak Fat, técnico superior assessor 
principal; e

Ho Chon Meng, técnico superior principal.

Vogais suplentes: Lei Chon Hei, técnico superior principal; e

Lai Kin Va, técnico superior principal.

Serviços de Saúde, aos 30 de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 13 035,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixadas na Direc-
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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

二十六條第二款規定，將教育暨青年局專業能力評估程序的投

考人臨時名單張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年

局（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五

上午九時至下午五時三十分），並上載於本局網頁（http://www.

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

第一職階二等高級技術員（建築範疇）一缺；

第一職階二等高級技術員（土木工程範疇）五缺；

第一職階二等高級技術員（社會工作範疇）一缺；

第一職階二等高級技術員（心理輔導範疇**）兩缺；

第一職階二等技術輔導員（一般行政技術輔助範疇）十九

缺。

**服務對象為以葡語及/或英語為母語的學生。

二零一九年一月二十九日於教育暨青年局

局長 老柏生 

（是項刊登費用為 $2,085.00）

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

名 單

統一管理制度──

高等教育輔助辦公室社會科學範疇第一職階二等高級技術員

專業或職務能力評估開考

高等教育輔助辦公室以行政任用合同任用的社會科學範疇

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，經二零一八年八月一日第

三十一期《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，現公佈最後成績

名單如下：

ção dos Serviços de Educação e Juventude, sita na Avenida de 
D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, para consulta 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 disponibilizadas 
na página electrónica destes Serviços (http://www.dsej.gov.mo) 
e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo), as listas provisórias dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento dos seguintes lugares vagos, em regime 
de contrato administrativo de provimento, das seguintes carrei-
ras e áreas, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude 
e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até 
ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 50, II Série, de 12 de Dezembro de 2018:

— Um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão 
(área de arquitectura);

— Cinco lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão (área de engenharia civil);

— Um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão 
(área de serviço social);

— Dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º es-
calão (área de aconselhamento psicológico**);

— Dezanove lugares vagos de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão (área de apoio técnico-administrativo geral).

** Os destinatários são alunos de língua materna portuguesa 
e/ou de língua materna inglesa.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 29 de 
Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 2 085,00)

GABINETE DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Lista

Regime de gestão uniformizada — concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, no Gabinete de 

Apoio ao Ensino Superior, para técnico superior de 2.ª classe, 

1.º escalão, área de ciências sociais

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-
gime 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 ciências sociais, do Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior, e dos que vierem a verificar-se nes-
te Gabinete até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 31, II Série, de 1 de Agosto de 2018:
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及格的投考人：

名次 准考人

編號

姓名 最後成績

1.º 223 黃嘉麗 5203XXXX ............................. 66.42

2.º 14 陳美琪 5200XXXX ............................. 63.60

3.º 198 譚兆華 5170XXXX ............................. 62.48

4.º 63 許子琪 5196XXXX ............................. 60.73

5.º 13 陳文根 5155XXXX ............................. 60.63

6.º 238 黃慧燕 5214XXXX ............................. 60.47

7.º 71 洪朝欽 1340XXXX ............................. 60.02

8.º 202 譚永康 1221XXXX ............................. 59.98

9.º 132 李美芳 5188XXXX ............................. 59.93

10.º 83 甘智茵 5154XXXX ............................. 59.33

11.º 10 陳意玟 7440XXXX ............................. 58.75

12.º 106 林貫名 5175XXXX ............................. 58.70

13.º 72 洪綺婷 5201XXXX ............................. 58.67

14.º 240 黃咏 7444XXXX ............................. 58.60

15.º 91 高雪芝 5157XXXX ............................. 58.58

16.º 217 黃祖兒 5124XXXX ............................. 58.53

17.º 1 歐陽惠香 1338XXXX ............................. 58.43

18.º 175 吳璟瀅 5133XXXX ............................. 58.33

19.º 203 鄧卓輝 5173XXXX ............................. 58.22

20.º 196 孫浙欽 1220XXXX ............................. 58.10

21.º 89 江靜欣 1368XXXX ............................. 58.02

22.º 148 廖克健 1222XXXX ............................. 57.57

23.º 244 許嘉路 5199XXXX ............................. 57.52

24.º 41 徐嘉欣 5183XXXX ............................. 57.47

25.º 222 黃玉瑩 5131XXXX ............................. 57.43

26.º 159 馬俊達 5139XXXX ............................. 57.13

27.º 187 潘基祺 1336XXXX ............................. 56.70

28.º 77 楊嘉韻 5204XXXX ............................. 56.43

29.º 183 龐尚棟 5185XXXX ............................. 56.33

30.º 64 許聰景 7445XXXX ............................. 55.87

31.º 211 余佩珊 5149XXXX ............................. 55.82

32.º 127 李艷琪 5132XXXX ............................. 55.57

33.º 79 容麗玲 5130XXXX ............................. 55.23

34.º 50 方祺本 1498XXXX ............................. 54.78

35.º 230 黃明鋒 5118XXXX ............................. 54.70

36.º 59 何佩盈 1244XXXX ............................. 54.40

37.º 162 麥天賜 5139XXXX ............................. 53.90

38.º 135 梁焯南 1240XXXX ............................. 53.85

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

Nome Classificação 
final

1.º 223 Wong, Ka Lai 5203XXXX ....... 66,42

2.º 14 Chan, Mei Kei 5200XXXX ....... 63,60

3.º 198 Tam, Sio Wa 5170XXXX ........ 62,48

4.º 63 Hoi, Chi Kei 5196XXXX ....... 60,73

5.º 13 Chan, Man Kan 5155XXXX ....... 60,63

6.º 238 Wong, Wai In 5214XXXX ........ 60,47

7.º 71 Hong, Chio Iam 1340XXXX ....... 60,02

8.º 202 Tam, Weng Hong 1221XXXX ....... 59,98

9.º 132 Lei, Mei Fong 5188XXXX ....... 59,93

10.º 83 Kam, Chi Ian 5154XXXX ....... 59,33

11.º 10 Chan, I Man 7440XXXX ....... 58,75

12.º 106 Lam, Kun Meng 5175XXXX ........ 58,70

13.º 72 Hong, I Teng 5201XXXX ....... 58,67

14.º 240 Wong, Weng 7444XXXX ....... 58,60

15.º 91 Kou, Sut Chi 5157XXXX ....... 58,58

16.º 217 Wong, Chou I 
Jacquelina 5124XXXX ....... 58,53

17.º 1 Ao Ieong, Wai 
Heong 1338XXXX ....... 58,43

18.º 175 Ng, Keng Ieng 5133XXXX ........ 58,33

19.º 203 Tang, Cheok Fai 5173XXXX ........ 58,22

20.º 196 Sun, Chit Iam 1220XXXX ....... 58,10

21.º 89 Kong, Cheng Ian 1368XXXX ....... 58,02

22.º 148 Lio, Hak Kin 1222XXXX ....... 57,57

23.º 244 Xavier, Carlos 
Roberto 5199XXXX ....... 57,52

24.º 41 Choi, Ka Ian 5183XXXX ........ 57,47

25.º 222 Wong, Iok Ieng 5131XXXX ....... 57,43

26.º 159 Ma, Chon Tat 5139XXXX........ 57,13

27.º 187 Pun, Kei Kei 1336XXXX ....... 56,70

28.º 77 Ieong, Ka Wan 5204XXXX ....... 56,43

29.º 183 Pong, Seong Tong 5185XXXX ....... 56,33

30.º 64 Hoi, Chong Keng 7445XXXX ....... 55,87

31.º 211 U, Pui San 5149XXXX ........ 55,82

32.º 127 Lei, Im Kei 5132XXXX ....... 55,57

33.º 79 Iong, Lai Leng 5130XXXX ....... 55,23

34.º 50 Fang, Qiben 1498XXXX........ 54,78

35.º 230 Wong, Meng Fong 5118XXXX ........ 54,70

36.º 59 Ho, Pui Ieng 1244XXXX ....... 54,40

37.º 162 Mak, Tin Chi 5139XXXX........ 53,90

38.º 135 Leong, Cheok Nam 1240XXXX ....... 53,85
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名次 准考人

編號

姓名 最後成績

39.º 219 黃靈敏 5109XXXX ............................. 53.68

40.º 160 馬佩愉 5205XXXX ............................. 53.50

41.º 246 楊偉政 5077XXXX ............................. 52.98

42.º 30 張梓傑 5193XXXX ............................. 51.10

43.º 200 譚德智 1230XXXX ............................. 50.50

44.º 207 丁啓安 5175XXXX ............................. 50.00

被除名的投考人：

准考人

編號

姓名 備註

42 徐麗欣 5205XXXX （a）

168 吳漢強 5168XXXX （a）

備註：

（a）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規第三十一條第十款的規定，因缺席專業面試而被除名。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

第三十六條的規定，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。

（經社會文化司司長於二零一九年一月二十四日的批示認可）

二零一九年一月二十一日於高等教育輔助辦公室

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 林文達

候補委員：顧問高級技術員 黎慧明

  首席高級技術員 關永強

（是項刊登費用為 $5,244.00）

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/058/2018）

根據刊登於二零一八年一月三十一日第五期第二組《澳門特

別行政區公報》副刊澳門大學通告內澳門大學校長之授權，現公

佈下列之公開招標公告：

根據行政長官於二零一九年一月七日作出之批示，為澳門大

Ordem N.º do 
cand.

Nome Classificação 
final

39.º 219 Wong, Cristina 5109XXXX ........ 53,68

40.º 160 Ma, Pui U 5205XXXX ....... 53,50

41.º 246 Yeung, Wai Cheng 5077XXXX ....... 52,98

42.º 30 Cheong, Chi Kit 5193XXXX........ 51,10

43.º 200 Tam, Tak Chi 1230XXXX ....... 50,50

44.º 207 Teng, Kai On 5175XXXX ........ 50,00

Candidatos excluídos:

N.º do 
cand.

Nome Notas

42 Choi, Lai Ian 5205XXXX (a)

168 Ng, Hon Keong 5168XXXX (a)

Observações:

(a) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017: candidatos excluídos 
por terem faltado à entrevista de selecção.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor re-
curso 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 Região 
Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 24 de Janeiro de 2019). 

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 21 de Janeiro de 
2019.

 O júri do concurso:

Presidente: Lam Man Tat, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Lai Vai Meng, técnica superior assessora; e

Kwan Weng Keong, técnico superior principal.

(Custo desta publicação $ 5 244,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/058/2018)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade 
de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 5, II Série, Suplemento, de 31 de Janeiro de 2018, 
publica-se o seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Chefe do Execu-
tivo, de 7 de Janeiro de 2019, encontra-se aberto o concurso 
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學提供保安服務進行公開招標，提供服務的期間為二零一九年

七月一日至二零二一年六月三十日。

有意競投者可從二零一九年二月八日起，於辦公日上午九時

至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往中國澳門氹仔

大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4012室採購處，取得《招

標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會及實地視察。講解會將安排於二零一九年二月十三日

下午三時正在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四

樓，4009室舉行，而實地視察亦將安排於當天講解會後進行。

截止遞交投標書日期為二零一九年三月十一日下午五時三十

分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本大學採購

處，並須繳交臨時保證金澳門幣捌拾陸萬元正（$860,000.00），

臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」之本票、銀行擔保

或保險擔保繳付。

開標日期為二零一九年三月十二日上午十時正，在中國澳門

氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉行。

二零一九年一月二十八日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $2,209.00）

學 生 福 利 基 金

名 單

為履行關於給予私人及私人機構財政資助的八月二十六日

第54/GM/97號批示，學生福利基金現公佈二零一八年第四季財

政資名單：

público para a prestação de serviços de segurança na Univer-
sidade de Macau, durante o período compreendido entre 1 de 
Julho de 2019 e 30 de Junho de 2021.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontram-
-se à disposição dos interessados, a partir do dia 8 de Fevereiro 
de 2019, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 
4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento e 
inspeccionarem o local. A sessão de esclarecimento decorrerá 
às 15,00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2019, na Sala 4009, 
4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, sendo 
a inspecção do local efectuada no mesmo dia, após a sessão de 
esclarecimento.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 11 de Março de 2019. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de $860 000,00 (oito-
centas e sessenta mil patacas), feita em numerário, ou mediante 
ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor 
da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
12 de Março de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Adminis-
trativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, 
Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 28 de Janeiro de 2019.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 2 209,00)

FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de 
Agosto, referente aos apoios financeiros concedidos a particu-
lares e instituições particulares, vem o Fundo de Acção Social 
Escolar publicar a listagem dos apoios concedidos no 4.º tri-
mestre de 2018:

受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

 資助金額 

 Montantes

atribuídos 

目的

Finalidades

學費及文教用品津貼：3160名學生

Subsídio de propinas, subsídio de alimenta-

ção e subsídio para aquisição de uniformes 

e material escolar: 3160 alunos

9/10/2018  $19,559,100.00 向2018/2019學年經濟困難學生發放學費、膳食

及學習用品津貼。

Concessão de subsídio de propinas, subsídio de 

alimentação e subsídio para aquisição de unifor-

mes e material escolar aos alunos com dificulda-

des económicas, para o ano lectivo de 2018/2019.
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受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

 資助金額 

 Montantes

atribuídos 

目的

Finalidades

利息補助貸款計劃：26名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 26 alunos

9/10/2018 $142,815.00 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

獎學金：61名學生

Bolsa de Mérito:  61 alunos

9/10/2018 $1,596,400.00 發放2018/2019學年獎學金。

Concessão  dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2018/2019.

特別助學金：133名學生

Bolsa Especial: 133 alunos

9/10/2018 $4,046,160.00 發放2018/2019學年特別助學金。

Concessão  de subsídio de bolsa especial para 

o ano lectivo de 2018/2019.

獎學金：207名學生

Bolsa de Mérito: 207 alunos

30/10/2018 $5,496,300.00 發放2018/2019學年獎學金。

Concessão  dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2018/2019.

特別助學金：293名學生

Bolsa Especial: 293 alunos

30/10/2018 $8,436,600.00 發放2018/2019學年特別助學金。

Concessão  de subsídio de bolsa especial para 

o ano lectivo de 2018/2019.

特殊助學金：3名學生

Bolsa Extraordinária:  3 alunos

30/10/2018 $199,705.00 為赴葡學生發放特殊助學金。

Concessão de subsídio de bolsa extraordinária 

aos alunos em Portugal.

利息補助貸款計劃：187名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 187 alunos

30/10/2018 $114,054.00 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

特別資助：廖麗芳

Subsídio especial: Lio Lai Fong

13/11/2018 $48,120.00 資助經濟困難學生購買輔具。

Concessão de subsídio para aquisição de materiais 

de ajuda aos alunos com dificuldades económicas.

利息補助貸款計劃 : 30名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos : 30 alunos

13/11/2018 $179,653.00 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

獎學金：268名學生

Bolsa de Mérito:  268 alunos

13/11/2018 $6,757,500.00 發放2018/2019學年獎學金。

Concessão  dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2018/2019.

特別助學金：384名學生

Bolsa Especial: 384 alunos

13/11/2018 $11,049,536.00 發放2018/2019學年特別助學金。

Concessão  de subsídio de bolsa especial para 

o ano lectivo de 2018/2019.

利息補助貸款計劃 : 318名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 318 alunos

28/11/2018 $271,700.00 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

學費及文教用品津貼：157名學生

Subsídio de propinas, subsídio de alimenta-

ção e subsídio para aquisição de uniformes 

e material escolar: 157 alunos

28/11/2018 $926,600.00 向2018/2019學年經濟困難學生發放學費、膳食

及學習用品津貼。

Concessão de subsídio de propinas, subsídio 

de alimentação e subsídio para aquisição de 

uniformes e material escolar aos alunos com 

dificuldades económicas, para o ano lectivo de 

2018/2019.
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受資助機構

Entidades beneficiárias

批示日期

Despacho de 

autorização

 資助金額 

 Montantes

atribuídos 

目的

Finalidades

獎學金：20名學生

Bolsa de Mérito: 20 alunos

28/11/2018 $531,700.00 發放2018/2019學年獎學金。

Concessão  dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2018/2019.

特別助學金：22名學生

Bolsa Especial: 22 alunos

28/11/2018 $687,180.00 發放2018/2019學年特別助學金。

Concessão  de subsídio de bolsa especial para 

o ano lectivo de 2018/2019.

葡萄牙語言及文化課程費用 : 20名學生

Curso de língua portuguesa, História e Ini-

ciação: 20 alunos

28/11/2018 $1,705,358.40 支付葡萄牙語言及文化課程費用。

Pagamento do Curso de  língua portuguesa, 

História e Iniciação.  

獎學金：506名學生

Bolsa de Mérito: 506 alunos

18/12/2018 $13,010,250.00 發放2018/2019學年獎學金。

Concessão  dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2018/2019.

特別助學金：810名學生

Bolsa Especial: 810 alunos

18/12/2018 $23,479,020.00 發放2018/2019學年特別助學金。

Concessão  de subsídio de bolsa especial para 

o ano lectivo de 2018/2019.

特殊助學金：77名學生

Bolsa Extraordinária: 77 alunos

18/12/2018 $3,373,919.00 為赴葡學生發放特殊助學金。

Concessão de subsídio de bolsa extraordinária 

aos alunos em Portugal.

學費及文教用品津貼：55名學生

Subsídio de propinas, subsídio de alimenta-

ção e subsídio para aquisição de uniformes 

e material escolar: 55 alunos

18/12/2018  $328,300.00 向2018/2019學年經濟困難學生發放學費、膳食

及學習用品津貼。

Concessão de subsídio de propinas, subsídio 

de alimentação e subsídio para aquisição de 

uniformes e material escolar aos alunos com 

dificuldades económicas, para o ano lectivo de 

2018/2019.

利息補助貸款計劃：21名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 21 alunos

18/12/2018 $219,681.00 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

利息補助貸款計劃：371名學生

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 371 alunos

18/12/2018 $260,613.00 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

獎學金：1名學生

Bolsa de Mérito: 1 aluno

31/12/2018  $36,000.00 發放2018/2019學年獎學金。

Concessão  dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2018/2019.

總數

Total

 $102,456,264.40 

Fundo de Acção Social Escolar, aos 28 de Janeiro de 2019.

O Presidente do Conselho Administrativo, Lou Pak Sang, 
director dos Serviços de Educação e Juventude.

(Custo desta publicação $ 5 912,00)

二零一九年一月二十八日於學生福利基金

行政管理委員會主席 老柏生（教青暨青年局局長）

（是項刊登費用為 $5,912.00）
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海 事 及 水 務 局

通 告

第1/2019號通告

按照第28/2003號行政法規第三條（三）項的規定，海事及

水務局局長發佈本通告。

一、指定下列臨時性對外貿易海上口岸、用途及有效期：

（1）路環聯生工業村G2地段的建材碼頭，用於起卸散裝建

材，有效期至二零一九年三月三十一日；

（2）筷子基遊艇碼頭修復工程附近海面，用於筷子基遊艇

碼頭修復工程，有效期至工程結束日；

（3）工程編號15/2018——新城填海區C區填土及堤堰建造

工程附近海面，用於工程編號15/2018——新城填海區C區填土

及堤堰建造工程，有效期至工程結束日；

（4）「C E200——輕軌系統東線確立項目方案設計」——

探土工程附近海面，用於「C E200——輕軌系統東線確立項目

方案設計」——探土工程，有效期至工程結束日。

二、本通告於公佈翌日起生效，其效力追溯至獲許可開展有

關活動之日。

二零一九年一月二十三日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,937.00）

第1/2019號告示

海事及水務局局長根據經十一月十五日第82/99/M號法令所

核准之《遊艇航行規章》第二十六條第二款及經第30/2018號行

政法規和第23/2015號行政法規修訂之第14/2013號行政法規《海

事及水務局的組織及運作》第六條第三款的規定，發佈本告示。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Aviso

Aviso n.º 1/2019

Nos termos da alínea 3) do artigo 3.º do Regulamento 
Administrativo n.º 28/2003, a directora dos Serviços de Assun-
tos Marítimos e de Água manda publicar o presente aviso:

1. Os seguintes locais da fronteira marítima são indicados 
como locais provisórios para a realização de operações de co-
mércio externo, com a seguinte finalidade e prazo de validade:

1) O Cais n.º G2 do Parque Industrial da Concórdia, em Co-
loane, destinado à operação de descarga de materiais de cons-
trução a granel, com o prazo de validade até 31 de Março de 
2019;

2) A superfície do mar adjacente à obra de recuperação na 
marina de Fai Chi Kei, destinada à obra de recuperação na ma-
rina de Fai Chi Kei, com o prazo de validade até à conclusão 
da referida obra;

3) A superfície do mar adjacente à Empreitada de Execu-
ção do Aterro e Construção do Dique da Zona C dos Novos 
Aterros Urbanos — obra n.º 15/2018, destinada à Empreitada 
de Execução do Aterro e Construção do Dique da Zona C dos 
Novos Aterros Urbanos — obra n.º 15/2018, com o prazo de 
validade até à conclusão da referida empreitada;

4) A superfície do mar adjacente à obra de sondagem geotéc-
nica — «Determinação de Concepção de Solução do Projecto 
da Linha Leste do Sistema de Metro Ligeiro — CE200», des-
tinada à obra de sondagem geotécnica — «Determinação de 
Concepção de Solução do Projecto da Linha Leste do Sistema 
de Metro Ligeiro — CE200», com o prazo de validade até à 
conclusão da referida obra.

2. O presente aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e os seus efeitos retroagem ao dia da autorização do 
início das obras acima discriminadas.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 23 de Janeiro de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Edital n.º 1/2019

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 26.º do Regula-
mento da náutica de recreio, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 82/99/M, de 15 de Novembro, em conjugação com o n.º 3 do 
artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2013 (Organi-
zação e funcionamento da Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água) com as alterações introduzidas pelos 
Regulamentos Administrativos n.º 30/2018 e n.º 23/2015, a di-
rectora dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (adiante 
designada por DSAMA) manda publicar o presente edital:
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第一條

路環遊艇停泊區及開放時間

一、為著本告示之效力，附圖所示的區域為路環遊艇停泊

區。

二、路環遊艇停泊區每日二十四小時開放。

第二條

使用條件

除獲海事及水務局特別許可外，禁止下列遊艇使用路環遊艇

停泊區的泊位： 

（一）船長超過25米的遊艇； 

（二）吃水超過2.5米的遊艇； 

（三）載有可危及公共安全、公共衛生、環境安全的物品，尤

其是載有危險品或易燃物品的遊艇； 

（四）不符合澳門特別行政區有關海事及港口管理、海洋環

境保護、動植物或微生物檢疫要求的遊艇。

第三條

停泊時間的限制

在路環遊艇停泊區內任一遊艇不可連續停泊超過十四天。

第四條

活動規則

一、遊艇須服從路環遊艇停泊區管理與經營之實體的安排。

二、遊艇出現影響其適航性的毁損或故障時，須立即通知路

環遊艇停泊區管理與經營之實體，以便該實體向海事及水務局

通報。

第五條

進入或離開澳門特別行政區與接駁艇服務

一、需辦理進入或離開澳門特別行政區手續的遊艇船上配

員及乘客，必須到路環碼頭的出入境事務站或將來新設的出入

境事務站辦理進入或離開澳門特別行政區的手續。

二、路環遊艇停泊區管理與經營之實體將提供往返路環碼

頭的出入境事務站及路環遊艇停泊區的接駁艇服務。

Artigo 1.º

Zona de atracação de embarcações de recreio de Coloane e 
horário de abertura

1. Para os efeitos do presente edital, a zona assinalada na 
planta em anexo é a zona de atracação de Coloane (adiante de-
signada por ZAERC). 

2. A ZAERC funciona 24 horas por dia.

Artigo 2.º

Condições de utilização

As seguintes embarcações de recreio (adiante designada por 
ER) são proibidas de utilizar os lugares da ZAERC, salvo au-
torização especial da DSAMA:

1) Ter o comprimento superior a 25 metros;

2) Ter o calado superior a 2,5 metros;

3) Transportar produtos que constituam ameaça à segurança 
pública, à saúde pública e à segurança do ambiente, nomeada-
mente produtos perigosos ou inflamáveis;

4) Não preencher os requisitos da Região Administrativa 
Especial de Macau (adiante designada por RAEM), quanto 
à gestão marítima e portuária, protecção do meio marinho e 
quarentena animal e vegetal ou microbiológica.

Artigo 3.º

Restrições temporais de atracação

Nenhuma ER atracada na ZAERC pode permanecer por 
mais de 14 dias seguidos.

Artigo 4.º

Regras das actividades

1. As ER sujeitam-se a instruções da entidade responsável 
pela gestão e exploração da ZAERC.

2. Quando houver danos ou avarias que condicionem a nave-
gabilidade da ER, é obrigatório comunicar à entidade respon-
sável pela gestão e exploração da ZAERC, para que a mesma 
notifique a DSAMA.

Artigo 5.º

Entrada ou saída da RAEM e serviços de travessia

1. A lotação e as pessoas a bordo das ER que precisem de 
entrar ou sair da RAEM devem utilizar o Posto de Migração 
na Ponte-Cais de Coloane ou pelo posto de migração a criar 
para proceder às formalidades de entrada ou saída da RAEM.

2. A entidade responsável pela gestão e exploração da ZAERC 
presta o serviço de travessia entre o Posto de Migração na 
Ponte-cais de Coloane e a ZAERC.
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第六條

避風規定

一、當澳門特別行政區懸掛一號風球時，在路環遊艇停泊區

停泊的遊艇須遵守以下規定：

（一）確保遊艇的錨泊或繫泊處於穩固狀態；

（二）維持遊艇通訊設備的正常運作。

二、在路環遊艇停泊區未具備固定靠泊設施時，當澳門特別

行政區將會懸掛三號或以上風球時，所有遊艇須按海事及水務

局的指示離開路環遊艇停泊區。

三、在路環遊艇停泊區具備固定靠泊設施時，在路環遊艇停

泊區停泊的遊艇須遵守以下規定：

（一）當澳門特別行政區將會懸掛三號風球時，在路環遊艇

停泊區停泊的遊艇應檢查錨鏈、繩纜及其他安全物料；

（二）當澳門特別行政區將會懸掛八號或以上風球時，應盡

量加強錨鏈、繩纜及其他安全物料的繫固，作好準備應付任何

緊急狀況。

第七條

廢止

廢止第3/2016號告示。

第八條

生效

本告示自公佈之日起生效。

二零一九年一月二十三日於海事及水務局

局長 黃穗文

Artigo 6.º

Abrigo contra tufões

1. Quando estiver içado o sinal de tufão n.º 1 na RAEM, as 
ER atracadas na ZAERC ficam sujeitas a:

1) Assegurar que a âncora e os cabos estejam num estado 
estável; 

2) Manter o regular funcionamento dos equipamentos de co-
municação da ER.

2. Quando estiver içado o sinal de tufão igual ou superior ao 
n.º 3 na RAEM, todas as ER devem abandonar a ZAERC, de 
acordo com as instruções da DSAMA, no caso de na ZAERC 
não haver instalações fixas para atracação.

3. Quando na ZAERC houver instalações fixas para atraca-
ção, as ER nela atracadas devem: 

1) Quando estiver içado o sinal de tufão n.º 3 na RAEM, as 
ER atracadas na ZAERC devem verificar a corrente para an-
coragem, os cabos e outros materiais de segurança;

2) Quando estiver içado o sinal de tufão igual ou superior ao 
n.º 8 na RAEM, as ER atracadas na ZAERC devem dar maior 
firmeza à corrente para ancoragem, aos cabos e a outros mate-
riais de segurança para dar resposta à emergência.

Artigo 7.º

Revogação

É revogado o edital n.º 3/2016.

Artigo 8.º

Entrada em vigor

O presente edital entra em vigor no dia da sua publicação.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 23 de Janeiro de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.
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（是項刊登費用為 $7,36200）

(Custo desta publicação $ 7 362,00)
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郵 政 局

公 告

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的平面設計範

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本局出現的職缺，經二零一八年十二月十九

日第五十一期《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》第二十六條第二款規定，將郵電局專業或職

務能力評估開考的投考人臨時名單張貼於澳門議事亭前地郵電

局總部大樓二樓（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），並上載於本局網頁（http://www.

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

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的公共關係範

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本局出現的職缺，經二零一八年十二月十九

日第五十一期《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》第二十六條第二款規定，將郵電局專業

或職務能力評估開考的投考人臨時名單張貼於澳門議事亭前地

郵電局總部大樓二樓（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），並上載於本局網頁（http://

w w w.ct t.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://w w w.safp.gov.

mo/）。 

二零一九年一月二十九日於郵電局 

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $2,480.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.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 
na Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 
2.º andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do 
Senado, em Macau, podendo ser consultada no local indicado, 
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), e disponibilizada na página electrónica destes Serviços 
(http://www.ctt.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), 
a lista provisória dos candidatos ao concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de 
gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago, 
em regime de contrato administrativo de provimento, 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, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 51, II Série, de 19 de Dezembro de 2018. 

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.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 
na Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, no 
2.º andar, Edifício-Sede da mesma Direcção, sito no Largo do 
Senado, em Macau, podendo ser consultada no local indica-
do, 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), e disponibilizada na página electrónica destes 
Serviços (http://www.ctt.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.
safp.gov.mo/), a lista provisória dos candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, exter-
no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 
de dois lugares vagos, em regime de contrato administrativo 
de provimento, 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, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II 
Série, de 19 de Dezembro de 2018. 

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
29 de Janeiro de 2019. 

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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交 通 事 務 局

公 告

茲公佈，在為填補交通事務局以行政任用合同任用的公眾接

待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，將交

通事務局職務能力評估程序的投考人的甄選面試成績名單張貼

於澳門馬交石炮台馬路33號地下服務專區告示版（查閱時間：週

一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五

時三十分），並上載於本局網頁（http://www.dsat.gov.mo）及行

政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年一月二十八日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,462.00）

茲特公告，有關公佈於二零一九年一月二日第一期《澳門特

別行政區公報》第二組的「路氹城汽車檢驗中心提供保安服務

的公開招標」，招標實體已按照招標方案第4點的規定作出解

答，且因應需要作出補充說明，並將其等附於招標案卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

馬交石炮台馬路33號，交通事務局六樓公共關係處查閱。

二零一九年一月二十八日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $906.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncios

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 quadro de anúncios 
da área de atendimento da Direcção dos Serviços para os As-
suntos de Tráfego, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c, 
Macau (patente para consulta: segunda a quinta-feira das 9,00 
às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e nos sítios 
da internet da DSAT (http://www.dsat.gov.mo) e dos SAFP 
(http://www.safp.gov.mo) — a lista classificativa da entrevista 
de selecção dos candidatos à etapa de avaliação de competên-
cias funcionais da Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego, 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 dos seguin-
tes lugares indicados no aviso onde constam os Serviços inte-
ressados no preenchimento dos lugares postos a concurso, pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 49, II Série, 2.º Suplemento, de 6 de Dezembro de 
2017: cinco lugares vagos em regime de contrato administrati-
vo de provimento, e dos que vierem a verificar-se no prazo de 
dois anos, nestes Serviços, na categoria de adjunto-técnico de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de 
apoio técnico-administrativo com atendimento ao público.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 28 
de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Faz-se saber que em relação ao «Concurso público para os 
serviços de segurança do Centro de Inspecções de Veículos 
Automóveis do Cotai», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 2 de Ja-
neiro de 2019, foram prestados esclarecimentos, nos termos do 
ponto 4 do programa do concurso, e foi feita a aclaração com-
plementar conforme necessidades, pela entidade que realiza o 
concurso e juntos ao processo do concurso.

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

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 28 
de Janeiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 906,00)
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