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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
no edifício dos Serviços de Apoio da Sede do Governo (SASG), 
sito na Travessa do Paiva, n.º 5, podendo ser consultada no 
local indicado, dentro do horário de expediente (de segunda a 
quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, 
e sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), 
e disponibilizada nas páginas electrónicas dos SASG (https://
www.sasg.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública (https://www.safp.gov.mo/), a lista defini-
tiva dos candidatos ao concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, externo, de prestação de provas, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 
lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de informática, dos SASG, e dos que 
vierem a verificar-se até ao termo da validade do concurso, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 34, II Série, de 21 de Agos-
to de 2019.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 20 de Novembro de 
2019.

A Chefe do Gabinete, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no Edifício dos Serviços de 
Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos 
I, SW, Macau, a lista provisória dos candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
dezoito lugares de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administra-
tivo, por regime de contrato administrativo de provimento dos 

政 府 總 部 輔 助 部 門

公 告

茲公佈，為填補政府總部輔助部門以行政任用合同任用的

高級技術員職程第一職階二等高級技術員（資訊範疇）兩缺，以

及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年八月二十一

日第三十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進

行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告。現根據經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》第二十七條第二款規定，將政府總部輔助

部門專業或職務能力評估開考的投考人確定名單張貼於澳門擺

華巷五號政府總部輔助部門大樓（查閱時間：週一至週四上午九

時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五分；週五上午九時

至下午一時，下午二時三十分至下午五時三十分），並上載於政府

總部輔助部門網頁（https://www.sasg.gov.mo/）及行政公職局網

頁（https://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年十一月二十日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

（是項刊登費用為 $1,496.00）

海 關

公 告

茲公佈，澳門特別行政區海關以行政任用合同制度填補技術

輔導員職程第一職階二等技術輔導員（一般行政技術輔助範疇）

十八個職缺、以及填補開考有效期屆滿前本部門出現的職缺，

經二零一九年七月二十四日第三十期《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號行政法規所修改的第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，將本部門的專業或職務能力評估開考的投考人臨

時名單張貼於澳門媽閣上街嘉路一世船塢西南端海關總部大樓

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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（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），並上載於本部門網頁（http://www.

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

mo/）。

二零一九年十一月二十一日於海關

副關長 黃文忠

（是項刊登費用為 $1,541.00）

人 才 發 展 委 員 會

通 告

茲公佈，人才發展委員會為填補以行政任用合同任用的技

術員職程第一職階一等技術員（社會科學範疇）五個職缺，以及

填補開考有效期屆滿前委員會出現的職缺，經二零一九年七月

三十一日第三十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統

一管理制度專業或職務能力評估對外開考的通告，現定於二零

一九年十二月十四日下午三時正舉行知識考試（筆試），考試時

間為三小時，考試地點為公務人員培訓中心，位於澳門宋玉生廣

場322至362號誠豐商業中心6樓。

有關准考人筆試的考室安排及其他重要資訊，已張貼於澳

門南灣大馬路599號羅德禮商業大廈14樓D座人才發展委員會，

供辦公時間內（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十

分至下午五時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時

三十分至下午五時三十分）查閱，並上載於委員會網頁（https://

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

mo/）。

二零一九年十一月二十二日於人才發展委員會

秘書長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,620.00）

Serviços de Alfândega da RAEM, e dos que vierem a verificar-
-se nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aber-
to por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-

nis  trativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 24 de Julho 
de 2019, podendo ser a mesma consultada no local indicado, 
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 
9,00 horas às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 horas às 17,30 
horas), e disponibilizada na página electrónica destes Serviços 
— http://www.customs.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.
safp.gov.mo/.

Serviços de Alfândega, aos 21 de Novembro de 2019.

O Subdirector-geral, Vong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, do re-
gime de gestão uniformizada externo, para o preenchimento 
de cinco lugares vagos, em regime de contrato administrativo 
de provimento, de técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de ciências sociais, da Comissão de Desen-
volvimento de Talentos, e dos que se vierem a verificar nesta 
Comissão até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 31, II Série, de 31 de Julho de 2019, a prova 
de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3 horas e 
será realizada no dia 14 de Dezembro de 2019, às 15,00 horas, 
no Centro de Formação para os Trabalhadores dos Serviços 
Públicos, sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 322-362, 
Centro Comercial Cheng Feng, 6.º andar, Macau.

Informação sobre a distribuição dos candidatos pelas salas 
aonde os mesmos se devem apresentar para a realização de 
prova escrita, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos, encontram-se afixadas na Comissão de Desenvol-
vimento de Talentos, sita na Avenida da Praia Grande, n.º 599, 
Edf. Comercial Rodrigues, 14.º andar D, Macau, podendo ser 
consultadas no local indicado, dentro do horário de expediente 
(de segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 horas; sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 
horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas), e disponibilizadas na 
página electrónica desta Comissão (https://www.scdt.gov.mo/) 
e na página electrónica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, aos 22 de No-
vembro de 2019.

O Secretário-geral, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2019 年 10 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Outubro de 2019
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二零一九年十一月十八日於商業及動產登記局——登記官 譚佩雯

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 18 de Novembro de 2019.

A Conservadora, Tam Pui Man.

（是項刊登費用為 $391,365.00）
(Custo desta publicação $ 391 365,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 24 de Outubro de 2019, e nos 
termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-

財 政 局

通 告

按照二零一九年十月二十四日經濟財政司司長批示，並根

據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第
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duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 
lugares vagos de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de engenharia electromecânica, em regime de 
contrato administrativo de provimento da Direcção dos Ser-
viços de Finanças (DSF), e dos que vierem a verificar-se nesta 
Direcção de Serviços até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo e validade do concurso

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 
e consiste na avaliação das competências específicas neces-
sárias ao exercício de funções de técnico, área de engenharia 
electromecânica.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nesta Direc-
ção de Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
dradas em planificação estabelecida, requerendo uma espe-
cialização e conhecimentos profissionais adquiridos através de 
habilitação académica de nível de bacharelato.

3. Conteúdo funcional

Técnico (área de engenharia electromecânica)

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
ficos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre 
medidas de política e gestão na sua área profissional.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

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

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam habilitações 
académicas ao nível de curso superior de bacharelato, na área 
de engenharia electromecânica ou afins, que satisfaçam os de-

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，財政局進行統一管理制度的專業或

職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補技術員職程

第一職階二等技術員（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的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任機電工程範疇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

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及從具高等專科學位程度的學歷獲得專業知

識，以便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任

研究及應用的職務。

3. 職務內容

技術員（機電工程範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制定研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

並需考慮就有關政策制訂措施及對其專業範疇的管理作出較高

的決定。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修改的

第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第五級

別的350點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條的規定，試用期為期六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前具有機電工程或相類範疇高等專科

學位程度的高等課程學歷，並符合現行法律規定的擔任公職的
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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，以及符合經第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》第十二條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一

款規定的人士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年十一月二十八日

至十二月十七日）；

7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行政

長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，並

附同報考要件的證明文件。

7.2.1 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

投考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時

間（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下

午五時三十分）到澳門南灣大馬路575號，579號及585號財政局

十五字樓行政暨財政處提交。

7.2.2 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《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。

8. 報考須提交的文件

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所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，以助審查准考資格）；

mais requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, 
nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residen-
te permanente da Região Administrativa Especial de Macau; 
maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental, 
até ao termo do prazo da apresentação de candidaturas e se 
encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do 
REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com 
as alterações introduzidas pelo REGA n.º 23/2017, ou no n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para 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 Administrati-
va Especial de Macau (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 
2019);

7.2 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 candidatura.

7.2.1 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 outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresenta-
ção de candidaturas e no horário de expediente (de segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas, e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,30 horas), na Divisão Administrativa e Finan-
ceira da Direcção dos Serviços de Finanças, sita na Avenida 
da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edifício «Finanças», 15.º 
andar, Macau.

7.2.2 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 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 de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);
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c）填妥並經投考人簽署的第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。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄

已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲

明。

8.3 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普

通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1點a）、b）和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。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

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

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

8.8 投考人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。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

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。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 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；

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 cópias 
dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e 
ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-
cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do 
ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatu-
ra.

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
8.1 podem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 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.

8.5 Os formulários acima referidos, «Ficha de Inscrição 
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 mesma.

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

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-
cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 
necessários à instrução do processo de provimento.

8.8 Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, 
a apresentação de documento falso implica a participação à 
entidade competente para procedimento disciplinar e penal, 
conforme os casos.

9. Métodos de selecção

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

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

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

投考職務的能力。

11. 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。

12. 最後成績

最後成績是在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%。

13. 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。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路575號，579

號及585號財政局大樓閣樓告示板，並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及財政局網頁http://www.dsf.gov.mo/，

上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別

行政區公報》。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳

門特別行政區公報》，張貼於澳門南灣大馬路575號，579號及

585號財政局大樓閣樓告示板，並上載於行政公職局網頁http://

www.safp.gov.mo/及財政局網頁http://www.dsf.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路575號，579號及

585號財政局大樓閣樓告示板，並上載於行政公職局網頁http://

www.safp.gov.mo/及財政局網頁http://www.dsf.gov.mo/，上述

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.

11. 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.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-
tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Finan-
ças, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, Edifí-
cio «Finanças», 14.º andar, Macau, e disponibilizadas na página 
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como 
na página electrónica da DSF, em http://www.dsf.gov.mo/, sen-
do publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau os anúncios com indicação dos locais em 
que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos méto-
dos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, que será afixado na Divi-
são Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de 
Finanças, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, 
Edifício «Finanças», 14.º andar, Macau, e disponibilizados nas 
páginas electrónicas dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, 
bem como da DSF, em http://www.dsf.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Divisão 
Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Fi-
nanças, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, 
Edifício «Finanças», 14.º andar, Macau, e disponibilizadas nas 
páginas electrónicas dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, 
bem como da DSF, em http://www.dsf.gov.mo/, sendo publicados 
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名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公

報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及財政局網

頁http://www.dsf.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

15.2 現行《行政程序法典》；

15.3 現行《澳門公共行政工作人員通則》；

15.4 現行第122/84/M號法令——有關工程、取得財貨及勞

務之開支制度；

15.5 第63/85/M號法令——有關規定購置物品及取得服務

之程序；

15.6 第74/99/M號法令——有關公共工程承攬合同法律制

度；

15.7 第24/95/M號法令核准的《防火安全規章》；

15.8 第26/2002號行政法規——《大功率燃氣設備安裝的安

全規章》；

15.9 第30/2002號行政法規——《建築物中燃氣管路供氣設

施的技術規章》；

15.10 第3/2003號行政法規——燃氣網絡設置工程的圖則

編製、指導和施工以及燃氣器材的安裝和維修的條件；

15.11 第35/2011號行政法規——《電力裝置使用准照的發

出程序》；

15.12 第24/2009號行政法規修改的八月二十一日第79/85/M

號法令——《都市建築總章程》；

15.13 七月五日第30/99/M號法令——訂定財政司新組織

法； 

15.14 機電工程專業知識；

15.15 機電設備的設計及運作原理的專業知識； 

15.16 撰寫機電工程範疇的專業報告書、建議書、意見書、招

標方案、承攬規則及公函。

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例

（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）。

no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
os anúncios com indicação dos locais em que as mesmas se 
encontram afixadas e podem ser consultadas.

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

15. Programa da prova

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2 Código do Procedimento Administrativo, vigente;

15.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

15.4 Decreto-Lei n.º 122/84/M, vigente — Regime das despe-
sas com obras e aquisição de bens e serviços;

15.5 Decreto-Lei n.º 63/85/M — Regula o processo de aquisi-
ção de bens e serviços;

15.6 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Regime jurídico do contrato 
das empreitadas de obras públicas;

15.7 Decreto-Lei n.º 24/95/M, aprova o Regulamento de Se-
gurança contra Incêndios;

15.8 Regulamento Administrativo n.º 26/2002 — Regula-
mento de Segurança Relativo à Instalação de Aparelhos a Gás 
com Potências Elevadas;

15.9 Regulamento Administrativo n.º 30/2002 — Regula-
mento Técnico das Instalações de Abastecimento de Gás Ca-
nalizado em Edifício;

15.10 Regulamento Administrativo n.º 3/2003 — Condições 
para a elaboração de projectos, direcção e execução de obras 
de instalação de redes de gás e para a montagem e reparação 
de aparelhos a gás;

15.11 Regulamento Administrativo n.º 35/2011 — Procedi-
mento para a emissão de licença de exploração de instalações 
eléctricas;

15.12 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana, alterado pelo Regulamento Administrati-
vo n.º 24/2009;

15.13 Decreto-Lei n.º 30/99/M, de 5 de Julho — Estabelece a 
nova lei orgânica da Direcção dos Serviços de Finanças;

15.14 Conhecimentos profissionais sobre engenharia electro-
mecânica;

15.15 Conhecimentos profissionais sobre concepção e teoria 
de funcionamento de equipamentos electromecânicos;

15.16 Elaboração de informações, propostas, pareceres, 
programa do concurso, caderno de encargos e ofícios e outros 
documentos, nas áreas de engenharia electromecânica.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal).



N.º 48 — 27-11-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 20105

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》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。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：處長 張祖強

正選委員：顧問高級技術員 丘福源

     首席顧問高級技術員 陳連慶（土地工務運輸

     局）

候補委員：顧問高級技術員 蘇沛儀（土地工務運輸局）

      顧問高級技術員 羅佩雯

二零一九年十一月二十日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $14,292.00）

跨年度負擔明細清單

根據第15/2017號法律第三十五條第一款及第2/2018號行政

法規第四十條第二款的規定，茲公佈經行政長官核准的跨年度

負擔：

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos» 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 Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017.

17. 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».

18. Composição do júri

Presidente: Chang Tou Keong Michel, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Iao Fok Un, técnico superior assessor; e

Chan Lin Heng, técnico superior assessor principal (DSSOPT).

Vogais suplentes: Sou Pui I, técnico superior assessor (DSSOPT); e

Lo Pui Man, técnico superior assessor.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 20 de Novembro de 
2019.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 14 292,00)

Relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 
Executivo:

分段支付編號 : 2019-P057

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 澳門大學（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Universidade de Macau (PIDDA)

組織分類 : 60170800

Classificação orgânica

獲判給實體 : 德華工程有限公司

Adjudicatário  Companhia de Engenharia Tak Wa, Limitada

判給事項 : 澳門大學——S35教職員宿舍設計及建造工程

Assunto da adjudicação  Empreitada de design e construção da Residência de Docentes e Funcionários 

S35 da Universidade de Macau

總金額 : $47,575,210.00

Valor total
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核准日期 : 2019/10/03

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 .............................................................................................................$26,166,365.50

 2020 ........................................................................................................... $21,408,844.50

分段支付編號 : 2019-D034

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 體育基金——部門預算

O serviço a que o orçamento respeita  Fundo do Desporto — Orçamento do Serviço

組織分類 : 80400100

Classificação orgânica

獲判給實體 : 創衛物業管理

Adjudicatário

判給事項 : 體育局管轄氹仔區游泳池的救生員服務

Assunto da adjudicação  Serviços de salvamento nas piscinas situadas na Taipa afectas ao Instituto do 

Desporto

總金額 : $15,580,687.50

Valor total

核准日期 : 2019/10/04

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 ...............................................................................................................$1,385,312.50

 2020 .............................................................................................................. $7,651,875.00

 2021 .............................................................................................................. $6,543,500.00

分段支付編號 : 2019-P067

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 土地工務運輸局（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (PIDDA)

組織分類 : 60121000

Classificação orgânica

獲判給實體 : 中交公路規劃設計院有限公司澳門分公司

Adjudicatário  CCCC Highway Consultants Co., Ltd. Macau Branch

判給事項 : 維修友誼大橋PRC9及PT2樁帽設計連施工工程

Assunto da adjudicação  Concepção e reparação dos maciços dos pilares PRC9 e PT2 da Ponte da 

Amizade

總金額 : $19,763,000.00

Valor total

核准日期 : 2019/10/04

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2019 .............................................................................................................. $2,964,450.00

 2020 ........................................................................................................... $14,000,000.00

 2021 ...............................................................................................................$2,798,550.00
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分段支付編號 : 2019-P077

Código do escalonamento

承擔預算部門 : 海事及水務局（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (PIDDA)

組織分類 : 60150600

Classificação orgânica

獲判給實體 : 澳門自來水股份有限公司

Adjudicatário  Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A.

判給事項 : 鄰近石排灣水庫道路及下水道工程——鋪設第四條對澳供水管道（澳門管段）

HI段

Assunto da adjudicação  Empreitada de Arruamento e Drenagem junto à Reservatório de Seac Pai 

Van — Colocação da 4.ª Conduta de Abastecimento de Água a Macau no tre-

cho HI (Trecho do Território de Macau)

總金額 : $23,733,600.00

Valor total

核准日期 : 2019/10/30

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2020 ............................................................................................................$23,733,600.00

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se as alterações dos encargos plurianuais aprovadas 
pelo Chefe do Executivo:

根據第15/2017號法律第三十五條第一款及第2/2018號行政

法規第四十條第二款的規定，茲公佈經行政長官核准修改的跨

年度負擔：

分段支付編號 : 2019-P065

Código do escalonamento

已公佈資料 : 第427/2016號行政長官批示

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 427/2016

承擔預算部門 : 土地工務運輸局（PIDDA）

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (PIDDA)

組織分類 : 60121000

Classificação orgânica

獲判給實體 : 中德工程有限公司

Adjudicatário  Companhia de Construção Urbana J & T Limitada

判給事項 : 檢察院大樓建造工程（第一期）

Assunto da adjudicação  Empreitada de construção do Edifício do Ministério Público (1.ª fase)

原金額 : $111,695,045.00

Valor inicial

修改後金額 : $99,780,689.80

Valor alterado

核准日期 : 2019/10/03

Data de autorização

 分段支付年度 金額 

Ano de escalonamento Valor

 2016 ............................................................................................................. $27,923,761.20

 2017 .............................................................................................................$44,050,327.50

 2018 ............................................................................................................ $26,295,882.30

 2019 ............................................................................................................... $1,510,718.80

二零一九年十一月十八日於財政局

局長 容光亮

（是項刊登費用為 $6,025.00）

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 18 de Novembro de 
2019.

O Director dos Serviços de Finanças, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 6 025,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Anúncio

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», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada na Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, po-
dendo ser consultada no local indicado, dentro do horário de 
expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica destes Serviços (http://www.dsec.gov.mo/) e na 
página electrónica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista 
classificativa da prova de conhecimentos (2.ª fase — prova prática) 
dos candidatos ao concurso de avaliação de competências pro-
fissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão unifor-
mizada, para o preenchimento de um lugar de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de design gráfico, em regime de contrato administrativo de 
provimento da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, 
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 7, II 
Série, de 13 de Fevereiro de 2019.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 20 de 
Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncios

(Concurso n.º 01/2019-TS)

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», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no rés-do-chão da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais, sita na Avenida do 
Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221 a 279, Edifício Advan-
ce Plaza, Macau (horário para consulta: segunda a quinta-feira 
das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas) 
e disponibilizada nas páginas electrónicas destes Serviços 
(http://www.dsal.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Ad-
ministração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo/), a lista 
classificativa da prova de conhecimentos (prova escrita) 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 de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, área de economia, da carreira de téc-
nico superior do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais, e dos que vierem a verificar-se nes-

統 計 暨 普 查 局

公 告

茲公佈，統計暨普查局以行政任用合同制度填補高級技術

員職程平面設計範疇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出現的職缺，經二零一九年二月十三日第

七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一

管理制度的專業或職務能力評估開考通告。現根據經第23/2017

號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄

選及晉級培訓》第三十五條第三款規定，將統計暨普查局專業

或職務能力評估開考投考人的知識考試（第二階段——技術測

試）成績名單張貼於澳門宋玉生廣場411-417號皇朝廣場十七

樓統計暨普查局（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.dsec.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo/）。

二零一九年十一月二十日於統計暨普查局

局長 楊名就

（是項刊登費用為 $1,417.00）

勞 工 事 務 局

公 告

（開考編號：01/2019-TS）

茲公佈，為填補人員編制高級技術員職程第一職階二等高

級技術員（經濟範疇）兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本

局出現的職缺，經二零一九年五月十五日第二十期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登的通告，進行了統一管理制度的專業或

職務能力評估對外開考。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

三十五條第三款的規定，將勞工事務局專業或職務能力評估對

外開考的投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼於澳門馬揸

度博士大馬路221-279號先進廣場大廈勞工事務局地下（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
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下午五時三十分），並上載於勞工事務局網頁（ht tp://www.dsal.

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

二零一九年十一月二十一日於勞工事務局

代局長 吳惠嫻

（是項刊登費用為 $1,496.00）

（開考編號：04/2019-TS）

茲公佈，為填補人員編制高級技術員職程第一職階二等高

級技術員（法律範疇）三個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本

局出現的職缺，經二零一九年五月十五日第二十期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登的通告，進行了統一管理制度的專業或

職務能力評估對外開考。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

三十五條第三款的規定，將勞工事務局專業或職務能力評估對外

開考的投考人的知識考試（筆試）成績名單張貼於澳門馬揸度博

士大馬路221-279號先進廣場大廈勞工事務局地下（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），並上載於勞工事務局網頁（http://www.dsal.gov.mo/）

及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年十一月二十一日於勞工事務局

代局長 吳惠嫻

（是項刊登費用為 $1,258.00）

通 告

（開考編號：03/2019-TS）

茲公佈，為填補人員編制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

前本局出現的職缺，經二零一九年五月十五日第二十期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登的通告，進行了統一管理制度的專業

或職務能力評估對外開考。勞工事務局定於二零一九年十二月六

日至十二日為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行甄選

面試，時間為二十分鐘，考試地點為澳門馬揸度博士大馬路221-

279號先進廣場大廈勞工事務局。

tes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 20, II Série, de 15 de Maio de 2019. 

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 21 de 
Novembro de 2019. 

 A Directora dos Serviços, substituta, Ng Wai Han.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

(Concurso n.º 04/2019-TS)

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», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no rés-do-chão da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos Laborais, sita na Avenida do 
Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221 a 279, Edifício Advan-
ce Plaza, Macau (horário para consulta: segunda a quinta-feira 
das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas) e 
disponibilizada nas páginas electrónicas destes Serviços (http://
www.dsal.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública (http://www.safp.gov.mo/), a lista classifi-
cativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candida-
tos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou 
funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 
preenchimento de três lugares vagos de técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, área jurídica, da carreira de técnico superior 
do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços para os Assun-
tos Laborais, 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 20, II Série, de 15 de Maio de 2019. 

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 21 de 
Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Ng Wai Han.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

Aviso

(Concurso n.º 03/2019-TS)

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 preenchi-
mento de dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, área de engenharia electromecânica, da carreira de 
técnico superior, do quadro do pessoal, da Direcção dos Servi-
ços para os Assuntos Laborais, 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 Administra-
tiva Especial de Macau n.º 20, II Série, de 15 de Maio de 2019, 
a entrevista de selecção, com a duração de vinte minutos, terá 
lugar de 6 até 12 de Dezembro de 2019, e será realizada na 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, sita na Ave-
nida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221 a 279, Edifício 
Advance Plaza, Macau.
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參加甄選面試的准考人的地點、日期及時間安排等詳細資

料，以及與准考人有關的其他重要資訊，於二零一九年十一月

二十七日張貼於澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場大

廈勞工事務局地下（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），並上載於勞工事

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

www.safp.gov.mo/）。

二零一九年十一月二十一日於勞工事務局

代局長 吳惠嫻

（是項刊登費用為 $1,700.00）

博 彩 監 察 協 調 局

通 告

按照經濟財政司司長於二零一九年十月十四日的批示，並

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，博彩監察協調局進行統一管理制度

的專業或職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補翻

譯員職程第一職階二等翻譯員（中葡文）二個職缺，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的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任中葡文翻譯員所需的特定勝任能力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 薪俸、權利及福利

第一職階二等翻譯員的薪俸點為經第4/2017號法律修改的

第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表七所載的薪俸

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-
vista de selecção, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos, serão afixadas no dia 27 de Novembro de 2019, 
no rés-do-chão da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, 
n.os 221 a 279, Edifício Advance Plaza, Macau, (horário para 
consulta: segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-
-feira das 9,00 às 17,30 horas) e disponibilizadas nas páginas 
electrónicas destes Serviços (http://www.dsal.gov.mo/) e 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
(http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 21 de 
Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, substituta, Ng Wai Han.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Economia e Finanças, de 14 de Outubro de 2019, e nos 
termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
dois lugares vagos de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, da carreira de intérprete-tradutor (língua chinesa e portu-
guesa), em regime de contrato administrativo de provimento 
da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, e dos que 
vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo 
da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, de regime de gestão uniformizada 
e consiste na avaliação das competências específicas necessá-
rias ao exercício de funções de intérprete-tradutor, nas línguas 
chinesa e portuguesa.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nesta Direc-
ção de Serviços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Vencimento, direitos e regalias

O intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice 440 da tabela indiciária constante do Mapa 7 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
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表的440點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

3. 職務內容

尊重文章內容和寫作風格，進行中葡筆翻：細讀和分析原

文，以理解原文的整體意思；將該意思轉換為目標語言，力求忠

於原文的思想和主題，儘量保持作者的寫作風格；有需要時可參

閱字典或其他工具書，以便正確地傳達技術或科學術語；重讀譯

文，作出認為合適的修改。可專注於某一特別範疇的中葡翻譯，

並執行視其情況而指派的工作。尊重談話的確實意思，將口述文

章和談話進行中葡傳譯。

4. 報考條件

凡於報考期限屆滿前具有中葡翻譯或語言﹝中文或葡文﹞學

士學位或同等學歷，或不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士

學位，或具其他範疇學士學位或同等學歷、或頒授學士學位的連

讀碩士或連讀博士學位且合格完成《中葡文翻譯及傳譯學習計

劃》，掌握兩種正式語文﹝中文或葡文﹞並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，以及符合經第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》第十二條第三款規定，或第23/2017號行政法規第

二條第一款規定的人士，均可報考。

5. 報考方式及期限

5.1 報考期限為二十日，自本通告公佈於《澳門特別行政

區公報》之日緊接的第一個工作日起計（即二零一九年十一月

二十八日至十二月十七日）；

5.2 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。

5.2.1 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

考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時三十分）親身到澳門南灣大馬路762-804號中華廣場11字樓

博彩監察協調局提交。

n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da função pública.

3. Conteúdo funcional 

Efectuar a tradução de textos escritos de chinês para portu-
guês e vice-versa, procurando respeitar o conteúdo e a forma 
dos mesmos; fazer a interpretação consecutiva ou simultânea 
de intervenções orais de chinês para português e vice-versa, 
procurando respeitar o sentido exacto do que é dito pelos inter-
venientes; prestar serviços de peritagem oficial em documentos 
escritos em qualquer das línguas oficiais; pode ser especializa-
do em certos tipos de tradução ou e interpretação (chinês/ 
/português) e ser designado em conformidade.

4. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que correspon-
da a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de 
licenciatura, em tradução e interpretação em língua chinesa e 
portuguesa ou em línguas chinesa ou portuguesa, ou em qual-
quer outra área e com aproveitamento no curso de formação 
para Programa de Aprendizagem de Tradução e Interpretação 
das Línguas Chinesa e Portuguesa, e dominem as duas línguas 
oficiais (língua chinesa e portuguesa), que safisfaçam os de-
mais requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, 
nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residen-
te permanente da Região Administrativa Especial de Macau; 
maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental, 
até ao termo do prazo da apresentação de candidatura e se 
encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do 
REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com 
as alterações introduzidas pelo REGA n.º 23/2017, ou no n.º 1 
do artigo 2.º do REGA n.º 23/2017.

5. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

5.1 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 Administrati-
va Especial de Macau (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 
2019);

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

5.2.1 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 outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,30 horas), na Direcção de Inspecção e Coorde-
nação de Jogos, sita na Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, 
Edf. China Plaza, 11.º andar — Macau.
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5.2.2 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《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。

6. 報考須提交的文件

6.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所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，以助審查准考資格）；

c）合格完成《中葡文翻譯及傳譯學習計劃》的證明文件副

本，倘適用；

d）填妥並經投考人簽署的第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。

6.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第6.1點a）、b）、c）﹝倘適用﹞和d）項所指的文件以及由所

屬部門發出的個人資料紀錄。

如第6.1點a）、b）、c）﹝倘適用﹞和d）項所指的證明文件以

及個人資料紀錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須

於報考時作出聲明。

6.3 如投考人無提交第6.1點a）、b）、c）﹝倘適用﹞和d）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。

6.4 如投考人所提交上述6.1點a）、b）、c）﹝倘適用﹞和d）項

的證明文件為普通副本，應於經第23/2017號行政法規修改的第

14/2016號行政法規第三十七條第四款﹝二﹞項所指的提交文件

期間，提交該等文件的正本或經認證的副本。

5.2.2 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 a apresenta-
ção de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (o aces-
so à plataforma pode ser feito através da página electrónica 
http://concurso-uni.safp.gov.mo/ ou 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 de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

6. Documentos a apresentar na candidatura

6.1 Candidatos não vinculados à função pública devem apre-
sentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

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

c) Cópia do documento comprovativo de aprovação no curso 
de formação — Programa de Aprendizagem de Tradução e 
Interpretação das Línguas Chinesa e Portuguesa, quando apli-
cável;

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

6.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apre-
sentar: 

Os documentos referidos nas alíneas a), b), c) (quando apli-
cável) e d) do ponto 6.1 e ainda um registo biográfico emitido 
pelo Serviço a que pertencem. 

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos comprovativos referidos 
nas alíneas a), b), c) (quando aplicável) e d) do ponto 6.1, bem 
como do registo biográfico, se os mesmos já se encontrarem 
arquivados nos respectivos processos individuais, devendo ser 
declarado tal facto na apresentação de candidatura.

6.3 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b), c) (quando aplicável) e d) do ponto 6.1 ou do re-
gisto biográfico quando é exigido, o candidato deve apresentar 
os documentos em falta no prazo indicado na lista provisória, 
sob pena de exclusão.

6.4 Se o candidato tiver apresentado cópia simples dos docu-
mentos comprovativos referidos nas alíneas a), b), c) (quando 
aplicável) e d) do ponto 6.1, deve apresentar os originais ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para apresentação dos documentos a que se refere a alínea 2) do 
n.º 4 do artigo 37.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
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6.5 上指專用格式的《專業或職務能力評估開考報名表》及

《開考履歷表》可從印務局網頁下載或到該局購買。

7. 任用方式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條規

定，以行政任用合同制度聘用，之前需經六個月的試用期。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試，分筆試及口試兩階段進

行；

第一階段：筆試﹝時間為三小時﹞；

第二階段：口試﹝時間為十五至三十分鐘﹞；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任投考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

投考職務的能力。

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。

在最後成績中得分低於50分者，將被淘汰。

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 =70%（筆試佔知識考試的70%；口試佔知識考試

的30%）；

甄選面試 = 20%；

履歷分析 = 10%。

6.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição 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 mesma.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante 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».

8. Métodos de selecção

a) 1.º Método de selecção — Provas de conhecimentos, de-
senvolvendo em duas fases:

1.ª Fase — Prova escrita, com a duração de 3 horas;

2.ª Fase — Prova oral, com a duração de 15 a 30 minutos;

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

9. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

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

10. Sistema de classificação

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

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 
final obtenham classificação inferior a 50 valores.

11. Classificação final

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

Prova de conhecimentos = 70%; (a prova escrita e a prova 
oral equivalem, respectivamente a 70% e 30% da pontuação 
da prova de conhecimentos);

Entrevista de selecção = 20%;

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. 公佈名單

臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號中

華廣場21字樓博彩監察協調局並上載於行政公職局網頁http://

www.safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.dicj.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門

特別行政區公報》。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，張貼於澳門南灣大馬路762-804

號中華廣場21字樓博彩監察協調局，並上載於行政公職局網頁

http://w w w.safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁ht tp://w w w.

dicj.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣

場21字樓博彩監察協調局大堂並上載於行政公職局網頁http://

www.safp.gov.mo/及博彩監察協調局網頁http://www.dicj.gov.

mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別

行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及博彩監察

協調局網頁http://www.dicj.gov.mo/。

14. 考試範圍

14.1 中葡及葡中翻譯及傳譯，內容包括澳門特別行政區博彩

業、經濟、法律及公共行政的一般知識。

14.2 第34/2003號行政法規——《博彩監察協調局的組織及

運作》；

14.3 第16/2001號法律——《娛樂場幸運博彩經營法律制

度》。

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法

例及使用中葡紙本字典作參考。有關文本除原文外，不得有另外

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. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção de 
Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza», 21.º andar — Macau, 
bem como disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, 
em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica da Direc-
ção de Inspecção e Coordenação de Jogos em http://www.dicj.
gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau os anúncios com indicação dos 
locais em que as mesmas se encontram afixadas e podem ser 
consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos méto-
dos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, que será afixado na Di-
recção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sita na Avenida 
da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza», 21.º andar 
— Macau, bem como disponibilizados na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica 
da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em http://
www.dicj.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no átrio da 
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, sito na Ave-
nida da Praia Grande, n.os 762-804, Edf. «China Plaza», 21.º 
andar — Macau, bem como disponibilizadas na página electró-
nica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página elec-
trónica da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, em 
http://www.dicj.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com 
indicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas 
e podem ser consultadas.

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

14. Programa das provas

14.1 Tradução e interpretação de chinês para português e 
vice-versa, e terão como conteúdo conhecimentos gerais sobre 
matérias relacionadas com o sector do jogo, economia, direito 
e funcionalismo público da RAEM;

14.2 Regulamento Administrativo n.º 34/2003 «Organização 
e Funcionamento da Direcção de Inspecção e Coordenação de 
Jogos»;

14.3 Lei n.º 16/2001 «Regime jurídico da exploração de jogos 
de fortuna ou azar em casino».

Na prova de conhecimento, os candidatos só podem consul-
tar os diplomas legais referidos neste programa de aviso, na sua 
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的文字標註或附有任何註釋，不得查閱其他參考書籍或資料，亦

不得使用電子器材。

15. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》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，所有報考資料將按第

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 王定國

正選委員：顧問翻譯員 Joana Elena Sousa da Silva

  顧問翻譯員 陳賢松

候補委員：顧問高級技術員 Miguel Luis Castilho

  顧問高級技術員 Miguel Custódio Serrão

二零一九年十一月二十一日於博彩監察協調局

局長 陳達夫

（是項刊登費用為 $13,195.00）

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

通 告

（開考編號：MOT-L-001-GASPF/2019）

茲公佈，為填補中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處

輔助辦公室以行政任用合同制度任用的輕型車輛司機職程第一

職階輕型車輛司機兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本辦

出現的職缺，經二零一九年五月二十九日第二十二期《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

versão original, sem anotação do editor e sem qualquer notas, 
podendo também utilizar dicionários em papel, mas não sendo 
permitida a consulta de outros livros ou informações de refe-
rência, nem a utilização de equipamento electrónico.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, 
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introdu-
zidas pelo Regulamento 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: Félix Wong, chefe de departamento.

Vogais efectivos: Joana Elena Sousa da Silva, intérprete-
-tradutora assessora; e

Chan In Chong, intérprete-tradutor assessor.

Vogais suplentes: Miguel Luis Castilho, técnico superior as-
sessor; e

Miguel Custódio Serrão, técnico superior assessor. 

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 21 de 
Novembro de 2019.

O Director, Paulo Martins Chan.

(Custo desta publicação $ 13 195,00)

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Aviso

(Ref. do Concurso n.º: MOT-L-001-GASPF/2019)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso externo, de avaliação de competências profissionais ou 
funcionais, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de dois lugares, em regime de contrato administrativo 
de provimento, de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira 
de motorista de ligeiros do Gabinete de Apoio ao Secretariado 
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Co-
mercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, e dos 
que vierem a verificar-se até ao termo da validade do concurso, 



20116 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 48 期 —— 2019 年 11 月 27 日

或職務能力評估開考通告，本辦定於二零一九年十二月六日由上

午九時三十分至中午十二時三十分及下午三時至三時四十五分為

參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行甄選面試，時間為

十五分鐘。考試地點為澳門商業大馬路澳門財富中心13樓中國

與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室。

參加甄選面試准考人的日期及時間安排等詳細資料以及與

准考人有關的其他重要資訊，將於二零一九年十一月二十七日張

貼於澳門商業大馬路澳門財富中心13樓中國與葡語國家經貿合

作論壇常設秘書處輔助辦公室告示板。准考人可於辦公時間（週

一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時四十五

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）

到上述地點查閱，並可在本辦網頁（ht t p s://w w w.ga spf.gov.

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

二零一九年十一月二十日於中國與葡語國家經貿合作論壇

常設秘書處輔助辦公室

主任 莫苑梨

（是項刊登費用為 $2,164.00）

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編制內翻譯員職程第一

職階二等翻譯員（中葡）兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前

出現的職缺，經二零一九年十月三日第四十期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對

外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016

號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條

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

的投考人臨時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/）。

aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 22, 
II Série, de 29 de Maio de 2019, a entrevista de selecção, com 
a duração de 15 minutos, terá lugar no dia 6 de Dezembro de 
2019, no período das 9,30 às 12,30 horas e das 15,00 às 15,45 
horas, e será realizada na sede do Gabinete de Apoio ao Secre-
tariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, 
sito na Avenida Comercial de Macau, Edifício FIT, 13.º andar, 
Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos, serão afixadas no dia 27 de Novembro de 2019, no 
quadro de anúncios da sede do Gabinete de Apoio ao Secre-
tariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica 
e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, 
sito na Avenida Comercial de Macau, Edifício FIT, 13.º andar, 
Macau, podendo ser consultadas 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 
9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas, e dispo-
nibilizadas nas páginas electrónicas deste Gabinete (https://
www.gaspf.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo/).

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 20 de Novembro de 2019.

A Coordenadora do Gabinete, Mok Iun Lei.

(Custo desta publicação $ 2 164,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

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 Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, 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 provisória 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 de intérprete-
-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de intérprete-
-tradutor, nas línguas chinesa e portuguesa, do quadro do 
pessoal da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, e dos que vierem a verificar-se até ao termo da valida-
de do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, 
de 3 de Outubro de 2019.



N.º 48 — 27-11-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 20117

二零一九年十一月十九日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,462.00）

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

技術工人職程第一職階技術工人（汽車維修範疇）一個職缺，以

及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年九月十八日

第三十八期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制

度的專業或職務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號

行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第二十七條第二款規定，將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/）。

二零一九年十一月十九日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,258.00）

茲公佈，為填補澳門保安部隊事務局編制內高級技術員職程

第一職階二等高級技術員（資訊範疇）三個職缺，以及填補開考

有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年九月十一日第三十七期

《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業

或職務能力評估對外開考通告。現根據經第23/2017號行政法規

修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培

訓》第二十七條第二款規定，將澳門保安部隊事務局專業或職務

能力評估對外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/）。

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 19 de Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, 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 
profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-
formizada, para o preenchimento de um lugar vago, em regime 
de contrato administrativo de provimento, de operário quali-
ficado, 1.º escalão, da carreira de operário qualificado, área de 
reparação de automóveis, 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 38, II Série, de 18 de Setembro de 2019.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 19 de Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
no expositor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, sita 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 três lugares vagos, de técnico supe-
rior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
área de informática, do quadro do pessoal 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 37, II Série, de 11 de Setembro de 2019.
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二零一九年十一月二十日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,258.00）

通 告

為填補澳門保安部隊事務局編制內技術輔導員職程第一職

階二等技術輔導員（資訊範疇）八個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前出現的職缺，經二零一九年八月七日第三十二期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能

力評估對外開考通告，本局定於二零一九年十二月十四日上午十

時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。考試地點為路環石街澳門保安部隊高等學

校。

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/）。

二零一九年十一月十九日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $1,496.00）

司 法 警 察 局

名 單

統一管理的對外開考（開考編號：002-2016-AT-01）──

司法警察局一般行政技術輔助範疇第一職階

二等技術輔導員職務能力評估程序

茲公佈，在為填補司法警察局編制內一般行政技術輔助範

疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員四個職缺以及未來

兩年在同一範疇出現的第一職階二等技術輔導員職缺而以考核

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 20 de Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

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 preenchi-
mento de oito lugares vagos de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de informática, 
do quadro do pessoal 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 32, II Série, de 7 de Agosto de 2019, a prova de 
conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3 horas e será 
realizada no dia 14 de Dezembro de 2019, às 10,00 horas, na 
Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, sita na 
Calçada do Quartel, Coloane.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 
realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, encontram-se afixadas no expositor 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
sito na Calçada dos Quartéis, Macau, podendo ser consultadas 
no local indicado dentro do horário de expediente (segunda 
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 
17,30 horas), e disponibilizadas na página electrónica das Forças 
de Segurança de Macau (http://www.fsm.gov.mo/) e dos SAFP 
(http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 19 de Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Lista

Concurso de gestão uniformizada externo (Concurso 

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

funcionais, na Polícia Judiciária, para adjunto-técnico 

de 2.ª classe, 1.º escalão, área de apoio 

técnico-administrativo geral

Classificativa final dos candidatos admitidos à etapa de 
avaliação de competências funcionais da Polícia Judiciária, 
do concurso de gestão uniformizada externo, de prestação de 
provas, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
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方式進行的統一管理的對外開考（開考通告刊登於二零一六年

十二月二十八日第五十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，

按照刊登於二零一七年十二月六日第四十九期《澳門特別行政區

公報》第二組第二副刊的載明擬填補開考職位部門的通告中所

列的職缺，參加本局職務能力評估程序的准考人的最後成績名

單如下：

合格的投考人：

名次 准考人

編號

 姓名 最後成績

1.º 2490 李凱楊 ................................................... 70.33

2.º 3341 馬狄倫 ................................................... 69.98

3.º 3145 羅世亮 ................................................... 65.77

4.º 4557 王華 ....................................................... 65.69

5.º 2598 李麗華 ................................................... 65.56

6.º 3992 鄧玉婷 ................................................... 64.66

7.º 2391 劉淑儀 ................................................... 63.95

8.º 1601 黃家裕 ................................................... 62.99

9.º 3259 盧家業 ................................................... 62.91

10.º 2201 林嘉杰 ................................................... 62.38

11.º 2112 林澤波 ................................................... 62.33

12.º 2781 梁駿暉 ................................................... 62.31

13.º 3769 施萍萍 ................................................... 62.26

14.º 2973 梁思茵 ................................................... 62.18

15.º 1398 何嘉敏 XX01XXXX .......................... 62.13

16.º 862 張文意 ................................................... 61.85

17.º 3690 潘思雯 ................................................... 61.78

18.º 4004 鄧碧琪 ................................................... 61.49

19.º 1798 葉善恆 ................................................... 61.48

20.º 4101 余秀霞 ................................................... 61.31

21.º 3963 譚瑞紅 ................................................... 61.19

22.º 1185 朱慧英 ................................................... 61.03

23.º 864 張敏儀 XX48XXXX .......................... 61.01

24.º 2413 劉智欣 ................................................... 60.75

25.º 3374 麥天賜 ................................................... 60.40

26.º 2320 劉志超 ................................................... 60.22

27.º 1223 方沁寧 ................................................... 60.04

28.º 3371 麥沛桐 ................................................... 59.43

29.º 1667 楊燕玲 ................................................... 59.14

30.º 4619 胡嘉碧 ................................................... 58.78

31.º 3892 孫潞昕 ................................................... 58.48

32.º 3062 梁麗凌 ................................................... 58.40

33.º 2547 李嘉麗 ................................................... 58.29

gião Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 28 
de Dezembro de 2016, para o preenchimento de quatro lugares 
vagos no quadro, e dos que vierem a verificar-se no prazo de 
dois anos nesta Polícia, na categoria de adjunto-técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio 
técnico-administrativo geral, indicados no aviso onde constam 
os Serviços interessados no preenchimento dos lugares postos 
a concurso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 49, II Série, 2.º Suplemento, de 6 
de Dezembro de 2017:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

 Nome Classificação
  final

1.º 2490 Lei, Hoi Ieong .................................. 70,33

2.º 3341 Ma, Tek Lon ..................................... 69,98

3.º 3145 Lo, Sai Leong ................................... 65,77

4.º 4557 Wong, Wa ......................................... 65,69

5.º 2598 Lei, Lai Wa ....................................... 65,56

6.º 3992 Tang, Iok Teng ................................. 64,66

7.º 2391 Lao, Sok I ......................................... 63,95

8.º 1601 Huang, Jiayu .................................... 62,99

9.º 3259 Lou, Ka Ip ........................................ 62,91

10.º 2201 Lam, Ka Kit ..................................... 62,38

11.º 2112 Lam, Chak Po .................................. 62,33

12.º 2781 Leong, Chon Fai .............................. 62,31

13.º 3769 Si, Peng Peng .................................... 62,26

14.º 2973 Leong, Sze Yan ................................ 62,18

15.º 1398 Ho, Ka Man XX01XXXX ............ 62,13

16.º 862 Cheong, Man I ................................. 61,85

17.º 3690 Pun, Si Man ...................................... 61,78

18.º 4004 Tang, Pek Kei ................................... 61,49

19.º 1798 Ip, Sin Hang ..................................... 61,48

20.º 4101 U, Sao Ha ......................................... 61,31

21.º 3963 Tam, Soi Hong ................................. 61,19

22.º 1185 Chu, Wai Ieng .................................. 61,03

23.º 864 Cheong, Man I XX48XXXX ....... 61,01

24.º 2413 Lau, Chi Ian ..................................... 60,75

25.º 3374 Mak, Tin Chi .................................... 60,40

26.º 2320 Lao, Chi Chio .................................. 60,22

27.º 1223 Fang, Sam Neng ............................... 60,04

28.º 3371 Mak, Pui Tong ................................. 59,43

29.º 1667 Ieong, In Leng.................................. 59,14

30.º 4619 Wu, Ka Pek ...................................... 58,78

31.º 3892 Sun, Lou Ian..................................... 58,48

32.º 3062 Liang, Liling ..................................... 58,40

33.º 2547 Lei, Ka Lai ....................................... 58,29
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名次 准考人

編號

 姓名 最後成績

34.º 1348 何志健 ................................................... 57.83

35.º 3085 廖克健 ................................................... 57.68

36.º 2608 李雯欣 ................................................... 57.25

37.º 2465 李志韜 ................................................... 57.21

38.º 1501 何如彬 ................................................... 57.02

39.º 3090 廖光敏 ................................................... 56.98

40.º 2336 劉玉鳳 ................................................... 56.85

41.º 480 陳慧燕 ................................................... 56.58

42.º 4105 余德鋒 ................................................... 56.29

43.º 3164 呂曉欣 ................................................... 56.24

44.º 3045 李露慈 ................................................... 56.16

45.º 925 張麗影 ................................................... 56.09

46.º 3870 蘇淑儀 ................................................... 56.03

47.º 2350 劉嘉和 ................................................... 56.00

48.º 17 歐陽鍵邦 ............................................... 53.16

49.º 4107 余偉峰 ................................................... 52.84

50.º 1468 何雪儀 ................................................... 52.80

51.º 3770 施森森 ................................................... 52.36

52.º 2341 劉業健 ................................................... 52.33

53.º 61 歐麗詩 ................................................... 52.31

備註﹕

a）根據第14/2016號行政法規第三十一條第十款的規定：

——因缺席知識考試（筆試）而被除名之投考人：2630名；

——因放棄知識考試（筆試）而被除名之投考人：4名；

——因缺席甄選面試而被除名之投考人：82名。

b）因違反知識考試（筆試）《准考人應考須知》第5.8項之規

定而被除名之投考人：1名。

c）根據第14/2016號行政法規第三十三條第三款（一）項的

規定：

——因知識考試（筆試）得分低於50分而被淘汰之投考人：

1950名。

根據第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。

（經行政法務司司長於二零一九年十一月十二日的批示認可）

Ordem N.º do 
cand.

 Nome Classificação
  final

34.º 1348 Ho, Chi Kin ...................................... 57,83

35.º 3085 Lio, Hak Kin .................................... 57,68

36.º 2608 Lei, Man Ian .................................... 57,25

37.º 2465 Lei, Chi Tou ..................................... 57,21

38.º 1501 Ho, Yu Bun ...................................... 57,02

39.º 3090 Lio, Kuong Man............................... 56,98

40.º 2336 Lao, Iok Fong ................................... 56,85

41.º 480 Chan, Wai In .................................... 56,58

42.º 4105 U, Tak Fong ...................................... 56,29

43.º 3164 Loi, Hio Ian ...................................... 56,24

44.º 3045 Li, Luci .............................................. 56,16

45.º 925 Cheung, Lai Ieng ............................. 56,09

46.º 3870 Sou, Sok I ......................................... 56,03

47.º 2350 Lao, Ka Wo ...................................... 56,00

48.º 17 Ao Ieong, Kin Pong ........................ 53,16

49.º 4107 U, Wai Fong ..................................... 52,84

50.º 1468 Ho, Sut I ............................................ 52,80

51.º 3770 Si, Sam Sam ...................................... 52,36

52.º 2341 Lao, Ip Kin ....................................... 52,33

53.º 61 Ao, Lai Si .......................................... 52,31

Observações:

a) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016:

— Excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos 
(prova escrita): 2630 candidatos;

— Excluídos por terem desistido da prova de conhecimentos 
(prova escrita): 4 candidatos;

— Excluídos por terem faltado à entrevista de selecção: 82 
candidatos.

b) Excluído por ter violado o disposto no n.º 5.8 das «Instru-
ções sobre a prova escrita para os candidatos admitidos» da 
prova de conhecimentos (prova escrita): 1 candidato;

c) Nos termos da alínea 1) do n.º 3 do artigo 33.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016:

— Excluídos por terem obtido classificação inferior a 50 valo-
res na prova de conhecimentos (prova escrita): 1950 candidatos.

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

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

Administração e Justiça, de 12 de Novembro de 2019).
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二零一九年十月二十四日於司法警察局

典試委員會：

主席：處長 岑錦榮

委員：職務主管 陳麗貞

 顧問高級技術員 林偉達

（是項刊登費用為 $6,104.00）

公 告

茲公佈，司法警察局以行政任用合同制度填補本局翻譯員

職程第一職階二等翻譯員（中韓文）一個職缺，以及填補開考有

效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年十月九日第四十一期

《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，將本局專業或職務能力評估

對外開考的投考人臨時名單張貼於澳門友誼大馬路823號司法

警察局大樓地下行政輔助中心（長崎街23號入口）（查閱時間：

週一至週四，上午九時正至下午一時正、下午二時三十分至五時

四十五分；週五，上午九時正至下午一時正、下午二時三十分至五

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

公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年十一月二十一日於司法警察局

局長 薛仲明

（是項刊登費用為 $1,258.00）

根據第5/2006號及第2/2008號法律、經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律，第26/99/M號法令，第27/2003號行政法

規、經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規，以及

經第20/2010號行政法規修改的第9/2006號行政法規之規定，現

通過以審查文件及有限制方式進行晉級開考，以填補司法警察

局編制內刑事偵查人員組別的第一職階首席刑事偵查員六十三

缺。

上述開考通告張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大

樓十八樓人事及行政處，並上載於本局網頁內。開考報名表應自

本公告於《澳門特別行政區公報》刊登日緊接的第一個工作日起

計十天內遞交。

Polícia Judiciária, aos 24 de Outubro de 2019.

O Júri:

Presidente: Sam Kam Weng, chefe de divisão.

Vogais: Chan Lai Cheng, chefia funcional; e

Lam Wai Tat, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 6 104,00)

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», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada no Núcleo de Apoio 
Administrativo, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, Edifí-
cio da Polícia Judiciária, r/c, Macau (entrada junto à Rua de 
Nagasaki, n.º 23), 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 nas páginas electrónicas desta Polícia 
— http://www.pj.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 de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão 
(línguas chinesa e coreana), da carreira de intérprete-tradutor, 
em regime de contrato administrativo de provimento da Polícia 
Judiciária, e dos que vierem a verificar-se nesta Polícia até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 41, II Série, de 9 de Outubro de 2019.

Polícia Judiciária, aos 21 de Novembro de 2019.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

Faz-se público que se acha aberto o concurso de acesso, 
documental, condicionado, nos termos definidos nas Leis 
n.os 5/2006, 2/2008 e 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
Decreto-Lei n.º 26/99/M e Regulamentos Administrati-
vos n.os 27/2003, 14/2016, alterado pelos Regulamentos Admi-
nistrativos n.os 23/2017 e 9/2006, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 20/2010, para o preenchimento de sessenta 
e três lugares de investigador criminal principal, 1.º escalão, do 
grupo de pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia 
Judiciária. 

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar do 
Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau, e disponiblizado no sítio da internet desta 
Polícia. O prazo para a apresentação da ficha de inscrição em 
concurso é de dez dias, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.
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二零一九年十一月二十一日於司法警察局

局長 薛仲明

（是項刊登費用為 $1,065.00）

通 告

茲公佈，司法警察局以行政任用合同制度填補本局技術工

人職程第四職階技術工人（飯堂管理員範疇）兩個職缺，以及

填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年七月

二十四日第三十期《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，本局

定於二零一九年十二月十一日下午三時三十分開始為專業或職

務能力評估開考的准考人舉行甄選面試，考試地點為澳門友

誼大馬路823號司法警察局大樓十八樓。

參加甄選面試的准考人的地點、日期及時間安排等詳細資

料以及與准考人有關的其他重要資訊，將於二零一九年十一月

二十七日張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行

政輔助中心（長崎街23號入口）。准考人可於辦公時間（週一至

週四，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分；週

五，上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分）到上述

地點查閱，亦可在本局網頁（http://www.pj.gov.mo/）及行政公

職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）查閱。

二零一九年十一月二十一日於司法警察局

局長 薛仲明

（是項刊登費用為 $1,575.00）

懲 教 管 理 局

公 告

茲公佈，懲教管理局以行政任用合同制度填補本局輔導及

監管範疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員四個職缺

（男性兩缺及女性兩缺），以及填補開考有效期屆滿前本局出

現的同一職程及同一職務範疇的職缺，經二零一九年四月十日

第十五期《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。現根據現行

Polícia Judiciária, aos 21 de Novembro de 2019. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao 
concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 
preenchimento de dois lugares vagos de operário qualificado, 4.º 
escalão, da carreira de operário qualificado, área de encarrega-
do de refeitório, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento da Polícia Judiciária, e dos que vierem a verificar-se 
nesta Polícia até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 30, II Série, de 24 de Julho de 2019, a 
entrevista de selecção do concurso de avaliação de competên-
cias profissionais ou funcionais, terá lugar em 11 de Dezembro 
de 2019, a partir das 15,30 horas e será realizada no 18.º andar 
do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-
vista de selecção, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos serão afixadas no dia 27 de Novembro de 2019, 
no Núcleo de Apoio Administrativo, sito na Avenida da Ami-
zade, n.º 823, Edifício da Polícia Judiciária, r/c, Macau (entrada 
junto à Rua de Nagasaki, n.º 23), podendo ser consultadas 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), bem como na página electrónica desta 
Polícia — http://www.pj.gov.mo/ — e na página electrónica dos 
SAFP — http://www.safp.gov.mo/.

Polícia Judiciária, aos 21 de Novembro de 2019. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», se encontra afixada no Centro de Aten-
dimento e Informação da DSC, sito em Macau, na Avenida da 
Praia Grande, China Plaza, 8.º andar A (horário de consulta: 
de segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira 
das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada nas páginas elec-
trónicas da DSC (http://www.dsc.gov.mo/) e dos SAFP (http://
www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da prova de conheci-
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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，將專業或職務能力評估開考的投考人的

知識考試（筆試）成績名單張貼於澳門南灣大馬路中華廣場8樓

A座懲教管理局服務諮詢中心（查閱時間：週一至週四上午九

時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並

上載於本局網頁（http://www.dsc.gov.mo/）及行政公職局網頁

（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年十一月二十一日於懲教管理局

局長 程况明

（是項刊登費用為 $1,496.00）

消 防 局

名 單

根據《澳門保安部隊軍事化人員通則》（E M F S M）第

一百六十三條第四款d）項之規定，刊登有關二零一九年十月十六

日第四十二期第二組《澳門特別行政區公報》所公布，關於開設

消防局人員編制基礎職程之晉升消防區長課程之最後評核名

單：

1. 合格者：

次序

編號

副消防區長

編號

 姓名 最後評核

1.º 418981 李卓敏 ............................................. 11.9

2.º 418961 許藻傑 ............................................. 11.7 a）

3.º 427971 黃起君 ............................................. 11.7

4.º 412971 陳遠輝 ............................................. 11.2

5.º 411981 陳忠 ................................................. 11.1

6.º 403921 王志鵡 ............................................. 11.0 a）

7.º 406991 陳海生 ............................................. 11.0 a）

8.º 426931 區偉強 ............................................. 11.0

9.º 429941 陳俊文 ............................................. 10.9

10.º 422951 楊潮堅 ............................................. 10.7

11.º 463921 麥懿榮 ............................................. 10.6

12.º 439951 黃兆恩 ............................................. 10.5 a）

13.º 407961 許錦文 ............................................. 10.5

14.º 413961 賴偉明 ............................................. 10.4 a）

15.º 424951 潘佳蔚 ............................................. 10.4

16.º 442941 吳嘉俊 ............................................. 10.3

mentos (prova escrita) dos candidatos do concurso de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 15, II Série, de 10 de Abril de 2019, para o preenchimento 
de quatro lugares vagos (dois de sexo masculino e dois de sexo 
feminino), em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico (área de aconselhamento e vigilância), da 
Direcção dos Serviços Correccionais, e dos que vierem a veri-
ficar-se nesta Direcção de Serviços, na mesma carreira e área 
funcional, até ao termo da validade do concurso.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 21 de Novembro 
de 2019.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Lista

  De classificação final, de acordo com o estipulado na alínea 
d) do n.º 4 do artigo 163.º do Estatuto dos Militarizados das 
Forças de Segurança de Macau (EMFSM), do concurso de 
admissão ao curso de promoção a chefe, da carreira de base do 
quadro do pessoal do Corpo de Bombeiros, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 42, II Série, de 16 de Outubro de 2019:

1. Candidatos aprovados (aptos):

Número   
de ordem

Subchefe 
número

 Nome Classificação
 final

1.º 418 981 Lei Cheuk Man ...........................11,9

2.º 418 961 Hoi Chou Kit ...............................11,7 a)

3.º 427 971 Wong Hei Kuan ..........................11,7

4.º 412 971 Chan Un Fai ................................11,2

5.º 411 981 Chan Chong ................................11,1

6.º 403 921 Wong Chi Mou ............................11,0 a)

7.º 406 991 Chan Hoi Sang ............................11,0 a)

8.º 426 931 Ao Wai Keong ............................11,0

9.º 429 941 Chan Chon Man .........................10,9

10.º 422 951 Ieong Chio Kin ...........................10,7

11.º 463 921 Mak I Weng .................................10,6

12.º 439 951 Wong Sio Ian ...............................10,5 a)

13.º 407 961 Hui Kam Man .............................10,5

14.º 413 961 Lai Wai Meng..............................10,4 a)

15.º 424 951 Pun Kai Wai ................................10,4

16.º 442 941 Ng Ka Chun .................................10,3
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次序

編號

副消防區長

編號

 姓名 最後評核

17.º 411930 李可欣.............................................. 10.2

18.º 431951 陳中浩 ..................................................9.8

19.º 432951 潘松發 ..................................................9.6 a）

20.º 420971 楊結偉 ..................................................9.6

21.º 432981 蕭偉明 ..................................................9.5

22.º 428951 蕭偉鴻 ..................................................9.4 a）

23.º 426961 羅志恆 ..................................................9.4

24.º 404961 趙國基 ..................................................9.1

25.º 431911 趙立榮 ..................................................9.0

26.º 405981 黃燦雄 ..................................................8.6

a）年資較長之軍事化人員（第81/2005號保安司司長批示第

六款）。

2. 於體能測試不合格者﹕

副消防區長

編號

 姓名

421921 林百佳 c）

415911 林永佳 b）

412981 林尤典 b）

438941 Santos Iu, Jose Eduardo Dos b）

b）跨牆測試中被淘汰。

c）“谷巴”測驗中被淘汰。

（此名單經由消防局局長於二零一九年十一月十四日作出確認）

二零一九年十一月二十日於消防局

局長 梁毓森消防總監

（是項刊登費用為 $3,386.00）

金 融 情 報 辦 公 室

通 告

按照二零一九年十月二十八日保安司司長批示，並根據經第

23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招

聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法

律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共部門勞動合同

制度》的規定，金融情報辦公室進行統一管理制度的專業或職務

能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高級技術員職程

Número   
de ordem

Subchefe 
número

 Nome Classificação
 final

17.º 411 930 Lei Ho Ian ...................................10,2

18.º 431 951 Chan Chung Ho Paul ...................9,8

19.º 432 951 Poon Chong Fat ............................9,6 a)

20.º 420 971 Ieong Kit Wai ................................9,6

21.º 432 981 Siu Wai Meng ................................9,5

22.º 428 951 Sio Wai Hong ................................9,4 a)

23.º 426 961 Lo Chi Hang .................................9,4

24.º 404 961 Chio Kuok Kei ..............................9,1

25.º 431 911 Chiu Lap Weng .............................9,0

26.º 405 981 Wong Chan Hong .........................8,6

a) Militarizado mais antigo  (n.º 6 do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 81/2005).

2. Candidato considerado não apto em resultado das provas 
físicas:

Subchefe
número

  Nome

421 921 Lam Pak Kai c)

415 911 Lam Weng Kai b)

412 981 Lam Iao Tin b)

438 941 Santos Iu, Jose Eduardo Dos b)

b) Eliminado na prova de salto do muro;

c) Eliminado na prova de teste de «Cooper».

(Homologada por despacho do comandante do Corpo de Bom-

beiros, de 14 de Novembro de 2019).

Corpo de Bombeiros, aos 20 de Novembro de 2019.

O Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 3 386,00)

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para a Segurança, de 28 de Outubro de 2019, e nos termos 
definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na 
Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», se encontra aberto o concurso de avaliação de com-
petências profissionais ou funcionais, externo, do regime de 
gestão uniformizada, para o preenchimento de quatro lugares 
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第一職階二等高級技術員（金融情報分析範疇）四個職缺，以及

填補開考有效期屆滿前本辦公室出現的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任金融情報分析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

補本辦公室同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

進行金融情報分析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；執行諮詢職務；監督和協調工作人員；具備良

好英語書寫能力及溝通技巧，以履行獲委派的主要職務，包括：

3.1 就經第3/2017號法律修改的第2/2006號法律第七條第

一款（五）項所指的可疑交易報告進行分析、統計及趨勢發展研

究；

3.2 因應國際反清洗黑錢及反恐怖主義活動融資的趨勢進

行政策研究及條例執行；

3.3 協調及跟進與反清洗黑錢及反恐怖主義活動融資國際

組織及相關事務的恆常工作及聯繫；

3.4 推廣及教育活動。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de análise de informação financeira, 
em regime de contrato administrativo de provimento do Gabi-
nete de Informação Financeira (GIF), e dos que vierem a veri-
ficar-se neste Gabinete até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 
e consiste na avaliação das competências específicas necessá-
rias ao exercício de funções de técnico superior, área de análise 
de informação financeira.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete, 
na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de análise de informação financeira, 
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; deve ainda ser fluente 
em língua inglesa falada e escrita por forma a desempenhar as 
tarefas que lhe sejam distribuídas, incluindo:

3.1 Análise de informação e elaboração de estatísticas, bem 
como desenvolvimento de estudos sobre tipologias referentes a 
relatórios de transacções suspeitas referidos na alínea 5) do n.º 1, 
do artigo 7.º da Lei n.º 2/2006, alterada pela Lei n.º 3/2017;

3.2 Realização de estudos sobre a política e cumprimento de 
medidas relativamente às tendências internacionais no domínio 
do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao 
terrorismo;

3.3 Coordenar e acompanhar do trabalho e comunicações de 
rotina com organizações internacionais relevantes no domínio 
do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao 
terrorismo e assuntos com elas relacionados;

3.4 Actividades de promoção e educação.

4. 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 
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六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條的規定，試用期為六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年十二月十七日）具有金融

情報分析、財務、會計、審計、經濟、精算或相類範疇的學士學

位或同等學歷，或不頒授學士學位的連讀碩士學位或連讀博士

學位，並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，具備良好英語書寫能力及溝通技巧，以及符合經第

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》第十二條第三款規定，或第23/2017號行政

法規第二條第一款規定的人士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年十一月二十八日

至十二月十七日）。

7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

7.2.1 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

考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間

（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五

時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午

五時三十分）到澳門蘇亞利斯博士大馬路307-323號中國銀行大

廈22樓金融情報辦公室提交。

7.2.2 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

dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

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

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou grau equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corres-
ponda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau 
de licenciatura, em análise de informação financeira, finanças, 
contabilidade, auditoria, economia, ciências actuariais ou afins, 
que satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho 
de funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomea-
damente: ser residente permanente da Região Administrativa 
Especial de Macau, maioridade, capacidade profissional, apti-
dão física e mental, e deve ainda ser fluente em língua inglesa 
falada e escrita, até ao termo do prazo da apresentação de 
candidaturas (até ao dia 17 de Dezembro de 2019) e se encon-
trem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 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 (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 
2019).

7.2 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.

7.2.1 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 outrem, 
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresen-
tação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a 
quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 
17,45 horas; e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e 17,30 horas), no Gabinete de Informação Financeira, 
sito na Avenida Dr. Mário Soares, n.os 307-323, Edifício Banco 
da China, 22.º andar — Macau.

7.2.2 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 
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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《專業

或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式提交報考文件的截止日期及時間與紙張方式相

同。

8. 報考須提交的文件

8.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所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，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第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。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的個

人資料紀錄。

如第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀錄

已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出聲

明。

（備注：請在報考前先行向所屬部門核實是否屬於“與公職

有聯繫的投考人”。）

8.3 第8.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普

通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1點a）、b）和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。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答（英文知識水平測試除外）。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

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

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 de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

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

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 cópias 
dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e 
ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que perten-
cem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e 
b) e documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
8.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se encon-
trarem arquivados nos respectivos processos individuais, de-
vendo ser declarado tal facto na apresentação de candidaturas.

(Nota: Antes de apresentar a candidatura, os candidatos de-
vem consultar os seus serviços para saber se são considerados 
«candidatos vinculados à função pública» ou não).

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e 
dos documentso comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
8.1 podem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 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.

8.5 Os formulários acima referidos a «Ficha de Inscrição 
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 mesma.

8.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas (ex-
cepto para as provas dos conhecimentos de língua inglesa).

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-
cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 
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任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），

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。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 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。

11. 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。

12. 最後成績

最後成績是在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%。

13. 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。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門蘇亞利斯博士大馬路307-

323號中國銀行大廈22樓金融情報辦公室，並上載於行政公職

deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 
necessários à instrução do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

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

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

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

11. 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.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência no 
artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas no Gabine-
te de Informação Financeira, sito na Avenida Dr. Mário 
Soares, n.os 307-323, Edifício Banco da China, 22.º andar — 
Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em 
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局網頁http：//www.safp.gov.mo/及金融情報辦公室網頁http：//

www.gif.gov.mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會

在《澳門特別行政區公報》公佈。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門

特別行政區公報》，張貼於澳門蘇亞利斯博士大馬路307-323號

中國銀行大廈22樓金融情報辦公室，並上載於行政公職局網頁

http：//www.safp.gov.mo/及金融情報辦公室網頁http：//www.

gif.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門蘇亞利斯博士大馬路307-323

號中國銀行大廈22樓金融情報辦公室並上載於行政公職局網頁

http：//www.safp.gov.mo/及金融情報辦公室網頁http：//www.

gif.gov.mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳

門特別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http：//www.safp.gov.mo/及金融情報

辦公室網頁http：//www.gif.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

15.2 澳門反洗黑錢及反恐怖主義活動融資相關之法例：

——經第3/2017號法律修改的第2/2006號法律《預防及遏

止清洗黑錢犯罪》；

——經第3/2017號法律修改的第3/2006號法律《預防及遏

止恐佈主義犯罪》；

——經第17/2017號行政法規修改的第7/2006號行政法規

《清洗黑錢及資助恐佈主義犯罪的預防措施》；

15.3 經第305/2007號、第67/2009號、第246/2018號及第

94/2019號行政長官批示修改的第227/2006號行政長官批示——

設立“金融情報辦公室”；

15.4 第6/2016號法律《凍結資產執行制度》；

15.5 第291/2016號行政長官批示——設立“凍結制度協調

委員會”；

15.6 第6/2017號法律《監管攜帶現金和無記名可轉讓票據

出入境》；

http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do 
Gabinete de Informação Financeira (GIF) em http://www.gif.gov.
mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau os anúncios com indicação dos locais em 
que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da realização dos méto-
dos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, que serão afixados no 
Gabinete de Informação Financeira (GIF), sito na Avenida 
Dr. Mário Soares, n.os 307-323, Edifício Banco da China, 22.º 
andar — Macau, e disponibilizados nas páginas dos SAFP, em 
http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do 
Gabinete de Informação Financeira (GIF), em http://www.gif.
gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas no átrio do 
Gabinete de Informação Financeira (GIF), sito na Avenida 
Dr. Mário Soares, n.os 307-323, Edifício Banco da China, 22.º 
andar — Macau, e disponibilizadas nas páginas dos SAFP, em 
http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do 
Gabinete de Informação Financeira (GIF), em http://www.gif.
gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau os anúncios com indicação dos 
locais em que as mesmas se encontram afixadas e podem ser 
consultadas.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Gabinete 
de Informação Financeira (GIF), em http://www.gif.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2 Legislação de Macau contra o branqueamento de capi-
tais e financiamento ao terrorismo:

— Lei n.º 2/2006 «Prevenção e repressão do crime de bran-
queamento de capitais», alterada pela Lei n.º 3/2017;

— Lei n.º 3/2006 «Prevenção e repressão dos crimes de ter-
rorismo», alterada pela Lei n.º 3/2017;

— Regulamento Administrativo n.º 7/2006 «Medidas de na-
tureza preventiva dos crimes de branqueamento de capitais e 
de financiamento ao terrorismo», alterada pela Regulamento 
Administrativo n.º 17/2017;

15.3 Despacho do Chefe do Executivo n.º 227/2006 — Cria 
o Gabinete de Informação Financeira, alterado pelos Despa-
chos do Chefe do Executivo n.os 305/2007, 67/2009, 246/2018 e 
94/2019;

15.4 Lei n.º 6/2016 «Regime de execução de congelamento de 
bens»;

15.5 Despacho do Chefe do Executivo n.º 291/2016 — Cria a 
Comissão Coordenadora do Regime de Congelamento;

15.6 Lei n.º 6/2017 «Controlo do transporte transfronteiriço 
de numerário e de instrumentos negociáveis ao portador»;
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15.7 第227/2017號行政長官批示——訂定為實現攜帶現金

和無記名可轉讓票據出入境申報義務的目的指定金額；

15.8 第228/2017號行政長官批示——核准正式語文及英文

的攜帶現金和無記名可轉讓票據出入境申報書表格的式樣；

15.9 第229/2017號行政長官批示——設立雙線通道系統；

15.10 第5/2017號法律《稅務信息交換法律制度》；

15.11 各政府部門的有關反清洗黑錢及反恐怖主義活動融資

之指引：

——法務局《打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪指引》（於

2018年11月15日生效）；

——博彩監察協調局第1/2019號指引《清洗黑錢及資助恐

怖主義犯罪的預防措施》；

——經濟局第1/2019號通告《預防清洗黑錢及資助恐怖主

義犯罪須採取的必要程序指引》；

——財政局通告《有關核數師、會計師和稅務顧問預防及遏

止清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪之指引》，由核數師暨會計師

註冊委員會制定，自2019年1月31日起生效；

——澳門貿易投資促進局第01/DSO/IPIM/2018號指引《清

洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施》；

——澳門金融管理局：

• 第008/2016-AMCM號通告《反洗錢及反恐融資指引》；

• 第014/2016-AMCM號通告 修訂《反洗錢及反恐融資指

引》；

• 第006/2019-AMCM號通告 修訂《反洗錢及反恐融資指

引》；

• 2016年6月15日第021/B/2016-DSB/AMCM號傳閱文件、

2016年12月2日第030/B/2016-DSB/A MCM號傳閱文件及2019

15.7 Despacho do Chefe do Executivo n.º 227/2017 — Fixa o 
montante de referência, para efeitos de obrigações declarativas 
de transporte transfronteiriço de numerário e de instrumentos 
negociáveis ao portador;

15.8 Despacho do Chefe do Executivo n.º 228/2017 — Apro-
va o modelo de impresso de declaração de transporte trans-
fronteiriço de numerário e de instrumentos negociáveis ao 
portador, nas línguas oficiais e na língua inglesa;

15.9 Despacho do Chefe do Executivo n.º 229/2017 — Cria o 
sistema de duplo circuito;

15.10 Lei n.º 5/2017 «Regime jurídico da troca de informa-
ções em matéria fiscal»;

15.11 Instruções emitidas pelos diversos serviços da Admi-
nistração no domínio do combate ao branqueamento de capi-
tais e financiamento ao terrorismo, designadamente:

— Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

«Instruções contra o Branqueamento de Capitais e o Finan-
ciamento do Terrorismo» (entrada em vigor no dia 15 de No-
vembro de 2018).

— Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

Instrução n.º 1/2019 «Medidas preventivas da prática de crimes 
de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo».

— Direcção dos Serviços de Economia

Aviso n.º 1/2019 «Instruções relativas aos procedimentos 
necessários a adoptar para a prevenção dos crimes de branque-
amento de capitais e de financiamento ao terrorismo».

— Direcção dos Serviços de Finanças

Aviso «Orientações sobre a prevenção e repressão dos cri-
mes de branqueamento de capitais e financiamento ao terroris-
mo para auditores, contabilistas e consultores fiscais», elabora-
das pela Comissão de Registo dos Auditores e dos Contabilis-
tas e com entrada em vigor no dia 31 de Janeiro de 2019.

— Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau

Instrução n.º 01/DSO/IPIM/2018 «Medidas preventivas dos 
crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao 
terrorismo».

— Autoridade Monetária de Macau

• Aviso n.º 008/2016-AMCM — «Directiva contra o Bran-
queamento de Capitais e o Financiamento ao Terrorismo para 
Instituições Financeiras»;

• Aviso n.º 014/2016-AMCM — Alteração de «Directiva 
contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao 
Terrorismo»;

• Aviso n.º 006/2019-AMCM — Alteração de «Directiva 
contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao 
Terrorismo»;

• Circular n.º 021/B/2016-DSB/AMCM, de 15 de Junho de 
2016, Circular n.º 030/B/2016-DSB/AMCM, de 2 de Dezem-
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年1月30日第006/B/2019-DSB/A MCM號傳閱文件——《金融

機構反洗錢及反恐融資指引》；

• 2016年7月8日第022/B/2016-DSB/A MC M號傳閱文件

《反洗錢及反恐融資措施的補充說明》；

• 2016年11月10日第013/2016-AMCM號通告 保險業務監

察——修改【保險業務防止及打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動

指引】；

• 2019年1月17日第0 0 8/2019 -A M C M號通告  保險監

察——修改【保險業防止及打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動指

引】；

• 《保險業防止及打擊洗黑錢和恐怖主義融資活動指引》

（2019年1月版本）；

• 《可疑交易舉例》（金融機構）；

• 《透過保險活動清洗黑錢的可疑跡象及與保險交易有關

的洗黑錢活動的個案及實例》（2006年2月版本）；

——法律代辦紀律權限獨立委員會第1/2018號指引《關於履

行預防實施清洗黑錢及資助恐怖主義的義務所採用的程序的指

引》（於2018年11月28日生效）；

——澳門律師公會經第2/2018號指引修改第1/2018號指引

《關於履行預防實施清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的義務所採

用的程序的指引》；

——房屋局第3/2019號通告《清洗黑錢及資助恐怖主義犯

罪的預防措施指引》。

15.12 反清洗黑錢及反恐怖主義活動融資國際標準及相關範

疇的英語知識；

15.13 金融情報、財務及統計數據分析及研究的知識；

15.14 擔任該職務範疇的英語知識（包括書寫能力及溝通技

巧）。

知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例

（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）；投考人

亦不得使用計算機或以任何方式（包括使用電子產品）查閱其他

參考書籍或資料。

bro de 2016, e Circular n.º 006/B/2019-DSB/AMCM, de 30 de 
Janeiro de 2019 — «Aviso e directiva contra o branqueamento 
de capitais e o financiamento do terrorismo para instituições 
financeiras»;

• Circular n.º 022/B/2016-DSB/AMCM, de 8 de Julho de 2016 
— «Orientações à Indústria relativas aos Controlos AML/CFT»;

• Aviso n.º 013/2016-AMCM, de 10 de Novembro de 2016 — 
Supervisão da actividade seguradora — Revisão das «Directivas 
para a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais e 
ao financiamento do terrorismo na actividade seguradora»;

• Aviso n.º 008/2019-AMCM, de 17 de Janeiro de 2019 — 
Supervisão seguradora — Revisão das «Directivas para a pre-
venção e o combate ao branqueamento de capitais e ao finan-
ciamento do terrorismo no sector segurador»;

• «Directivas para a prevenção e o combate ao branquea-
mento de capitais e ao financiamento do terrorismo na activi-
dade seguradora» (versão de Janeiro de 2019);

• «Exemplos de transacção suspeitas» (instituições financeiras);

• «Indicadores de transacção suspeitas de branqueamento de 
capitais em seguros e casos específicos e exemplos de branque-
amento de capitais envolvendo seguros» (versão de Fevereiro 
de 2006).

— Comissão Independente para o Exercício do Poder Dis-
ciplinar sobre os Solicitadores «Instrução n.º 1/2018 — Instru-
ções relativas aos procedimentos a adoptar para cumprimento 
dos deveres de natureza preventiva da prática dos crimes de 
branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo» 
(entrada em vigor no dia 28 de Novembro de 2018)

— Associação dos Advogados de Macau

«Instrução n.º 1/2018, alterada pela Instrução n.º 2/2018 — 
Instruções relativas aos procedimentos a adoptar para cum-
primento dos deveres de natureza preventiva da prática dos 
crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao 
terrorismo».

— Instituto de Habitação

Aviso n.º 3/2019 «Instruções relativas às medidas de natu-
reza preventiva dos crimes de branqueamento de capitais e de 
financiamento ao terrorismo».

15.12 Conhecimentos relativos aos padrões internacionais 
utilizados no combate ao branqueamento de capitais e finan-
ciamento ao terrorismo;

15.13 Conhecimentos de análise e estudo nos domínios da 
informação financeira, finanças e estatística;

15.14 Conhecimentos de língua inglesa falada e escrita 
necessários para o desempenho de funções.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal), não podendo utilizar o com-
putador ou consultar, de qualquer forma (incluindo a utiliza-
ção de produtos electrónicos), outros livros ou informações de 
referência.
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16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》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。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：辦公室主任 朱婉儀

正選委員：辦公室代副主任 馮婉琪

  顧問高級技術員 馮亦魯

候補委員：顧問高級技術員 陳嘉善

  顧問高級技術員 何嘉信

二零一九年十一月十八日於金融情報辦公室

辦公室主任 朱婉儀

（是項刊登費用為 $19,524.00）

衛 生 局

名 單

（開考編號：02619/04-OQ）

衛生局以行政任用合同制度填補技術工人職程第四職階技

術工人（油漆工範疇）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出

現的職缺，經二零一九年四月十七日第十六期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對

外開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

姓名 身份證編號 分

周達庭 5062XXXX .................................................... 72.18

根據經第23/2017號行政法規修改第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條規定，投考人可自

16. Legislação aplicável

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

17. Observação

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

18. Composição do júri

Presidente: Chu Un I, coordenadora do Gabinete.

Vogais efectivos: Fong Iun Kei, coordenadora-adjunta do 
Gabinete, substituta; e

Fong Iek Lou, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Chan Ka Sin, técnico superior assessor; e

Ho Ka Son, técnico superior assessor.

Gabinete de Informação Financeira, aos 18 de Novembro de 
2019.

A Coordenadora do Gabinete, Chu Un I.

(Custo desta publicação $ 19 524,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

(Ref. do Concurso n.º 02619/04-OQ)

De classificação final dos candidatos ao concurso de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 
lugar vago de operário qualificado, 4.º escalão, da carreira de 
operário qualificado, área de pintura, em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 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 16, II Série, de 17 
de Abril de 2019:

Candidato aprovado:

Nome N.º do BIR valores

Chau, Tat Teng 5062XXXX ............................................ 72,18

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
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Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte 
à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Novembro de 2019).

Serviços de Saúde, 1 de Novembro de 2019.

O Júri:

Presidente: Chu Koi Meng, técnico superior assessor.

Vogais efectivos: Wu Cheok Wai, operário qualificado, 
10.º escalão; e

Che Iu Va, operário qualificado, 5.º escalão.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

(Ref. do Concurso n.º  03119/04-OQ)

De classificação final dos candidatos ao concurso de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 
lugar vago de operário qualificado, 3.º escalão, da carreira de 
operário qualificado, área de carpintaria, em regime de con-
trato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 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 16, II 
Série, de 17 de Abril de 2019: 

Candidato aprovado:

 Nome  N.º do BIR Valores

Cheang, Kuok Hin 1217XXXX ............................ 81,20 

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, o candidato pode 
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte 
à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 12 de Novembro de 2019).

Serviços de Saúde, 1 de Novembro de 2019.

O Júri:

Presidente: Chu Koi Meng, técnico superior assessor.

Vogais efectivo: Wu Cheok Wai, operário qualificado, 10.º 
escalão; e

Che Iu Va, operário qualificado, 5.º escalão.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日內，

就本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一九年十一月十二日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年十一月一日於衛生局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 朱鉅明

正選委員：第十職階技術工人 胡焯煒

  第五職階技術工人 謝耀華

（是項刊登費用為 $1,892.00）

（開考編號：03119/04-OQ）

衛生局以行政任用合同制度填補技術工人職程第三職階技

術工人（木工範疇）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出現

的職缺，經二零一九年四月十七日第十六期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外

開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

 姓名 身份證編號 分

鄭國軒 1217XXXX ................................................. 81.20 

根據經第23/2017號行政法規修改第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條規定，投考人可自

本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日內，

就本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經二零一九年十一月十二日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年十一月一日於衛生局

典試委員會：

主席：顧問高級技術員 朱鉅明

正選委員：第十職階技術工人 胡焯煒

  第五職階技術工人 謝耀華

（是項刊登費用為 $1,734.00）
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(Ref. do Concurso n.º 02319/01-MP)

De classificação final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de catorze 
lugares vagos, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento, de motorista de pesados, 1.º escalão, da carreira de 
motorista de pesados, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem 
a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 de 
Março de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome  N.º do BIR valores

1.º Sin, Ka Kei 1220XXXX .............................. 74,02

2.º Choi, Pui Seng 1327XXXX .............................. 68,45

3.º U Sio Nam 1525XXXX .............................. 65,21

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis a contar 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 14 de Novembro de 2019).

Serviços de Saúde, aos 11 de Novembro de 2019.

O Júri:

Presidente: Chong Man Tou, técnico de 1.ª classe.

Vogal efectivo: Wong Hoi Meng, motorista de pesados.

Vogal suplente: Lam Se Kun, motorista de pesados.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

(Ref. do Concurso n.º 02219/04-ML)

De classificação final dos candidatos ao 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 
provimento, de motorista de ligeiros, 1.º escalão, da carreira de 
motorista de ligeiros, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem 
a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março 
de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem      Nome N.º do BIR valores

1.º Cheong Pak 1515XXXX .......................... 78,77

2.º Sin, Ka Kei 1220XXXX .......................... 73,68

（開考編號：02319/01-MP）

衛生局以行政任用合同制度填補重型車輛司機職程第一職

階重型車輛司機十四個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出現

的職缺，經二零一九年三月十三日第十一期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外

開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

排名 姓名  澳門居民
身份證編號

分

1.º 冼嘉旗 1220XXXX .......................................... 74.02

2.º 蔡培城 1327XXXX .......................................... 68.45

3.º 余少南 1525XXXX .......................................... 65.21

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條的規定，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。

（經二零一九年十一月十四日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年十一月十一日於衛生局

典試委員會：

主席：一等技術員 鍾文濤

正選委員：重型車輛司機 黃開明

候補委員：重型車輛司機 林社權

（是項刊登費用為 $1,700.00）

（開考編號：02219/04-ML）

衛生局以行政任用合同制度填補輕型車輛司機職程第一職

階輕型車輛司機兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出現的

職缺，經二零一九年三月十三日第十一期《澳門特別行政區公

報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外

開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

排名   姓名 澳門居民身份證編號 分

1.º 張珀 1515XXXX ........................................ 78.77 

2.º 冼嘉旗 1220XXXX ........................................ 73.68
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排名   姓名 澳門居民身份證編號 分

3.º 劉武洪 1273XXXX ........................................ 71.58 

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條的規定，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。

（經二零一九年十一月十四日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年十一月十一日於衛生局

典試委員會：

主席：一等技術員 鍾文濤

正選委員：重型車輛司機 黃開明 

候補委員：重型車輛司機 林社權

（是項刊登費用為 $1,813.00）

（開考編號：00519/03-TS）

衛生局以行政任用合同制度填補公共關係範疇高級技術員

職程第一職階二等高級技術員一個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前出現的職缺，經二零一九年二月八日第六期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評

估對外開考通告，現公佈最後成績名單如下：

合格投考人：

排名   姓名 澳門居民身份證編號 分

1.º 官淑敏 5142XXXX .............................. 71.95

2.º 楊小儀 5122XXXX .............................. 71.68

3.º 唐嘉儀 5174XXXX .............................. 68.58

4.º 周啟婷 5147XXXX .............................. 68.33

5.º 黃嘉麗 1238XXXX .............................. 68.08

6.º 黃慧燕 5214XXXX .............................. 67.29

7.º 霍雅芝 5115XXXX .............................. 66.23

8.º 楊敏 5184XXXX .............................. 65.83

9.º 蔡小鳳 1327XXXX .............................. 63.95

10.º 廖秋霞 7396XXXX .............................. 63.63

11.º 梁綺君 1230XXXX .............................. 63.57

12.º 鄺子欣 7433XXXX .............................. 62.53

13.º 朱慧英 1335XXXX .............................. 62.17

14.º 盧彩儀 5201XXXX .............................. 62.03

Ordem      Nome N.º do BIR valores

3.º Lao, Mou Hong 1273XXXX .......................... 71,58

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis a contar 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 14 de Novembro de 2019).

Serviços de Saúde, aos 11 de Novembro de 2019.

O Júri:

Presidente: Chong Man Tou, técnico de 1.ª classe.

Vogal efectivo: Wong Hoi Meng, motorista de pesados.

Vogal suplente: Lam Se Kun, motorista de pesados.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

(Ref. do Concurso n.º 00519/03-TS)

De classificação final dos candidatos ao concurso de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 
lugar vago, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de relações públicas, dos Serviços de 
Saúde, 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 6, II Série, de 8 de Fevereiro de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem      Nome N.º do BIR valores

1.º Kun, Sok Man 5142XXXX ................... 71,95

2.º Ieong, Sio I 5122XXXX .................. 71,68

3.º Tong, Ka I 5174XXXX ................... 68,58

4.º Chao, Kai Teng 5147XXXX ................... 68,33

5.º Wong, Ka Lai 1238XXXX .................. 68,08

6.º Wong, Wai In 5214XXXX ................... 67,29

7.º Fok, Nga Chi 5115XXXX .................. 66,23

8.º Ieong, Man 5184XXXX .................. 65,83

9.º Choi, Sio Fong 1327XXXX .................. 63,95

10.º Lio, Chao Ha 7396XXXX .................. 63,63

11.º Leung, Yi Kwan 1230XXXX .................. 63,57

12.º Kuong, Chi Ian 7433XXXX ................... 62,53

13.º Chu, Wai Ieng 1335XXXX .................. 62,17

14.º Lou, Choi I 5201XXXX .................. 62,03
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排名   姓名 澳門居民身份證編號 分

15.º 黃婉盈 5214XXXX .............................. 61.50

16.º 馮巧怡 5149XXXX .............................. 61.14

17.º 李貴賢 1217XXXX .............................. 61.09

18.º 陳小琪 5170XXXX .............................. 61.02

19.º 吳嘉汶 5162XXXX .............................. 60.82

20.º 伍翠欣 5176XXXX .............................. 59.37

21.º 陳曦茵 5153XXXX .............................. 59.30

22.º 李旭陸 7437XXXX .............................. 59.13 a）

23.º 譚汝海 5208XXXX .............................. 59.13 a）

24.º 方婉琪 1385XXXX .............................. 59.00

25.º 董琪琪 5199XXXX .............................. 58.57

26.º 劉淑敏 5129XXXX .............................. 58.18

27.º 周雅媚 1426XXXX .............................. 58.05

28.º 李咏欣 5175XXXX .............................. 57.43

29.º 陳文婷 5202XXXX .............................. 56.99

30.º 黃穎怡 1226XXXX .............................. 55.88

備註：

a）得分相同，按照經第23/2017號行政法規修改的第14/2016

號行政法規第三十四條的規定優先排序。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條的規定，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。

（經二零一九年十一月十八日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年十一月十四日於衛生局

典試委員會：

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

（是項刊登費用為 $3,545.00）

公 告

專科培訓名額的填補

（開考編號︰IC/CON/2019）

根據經第24/2018號行政法規修改的三月十五日第8/99/M號

法令的規定，經二零一九年五月二日第十八期《澳門特別行政區

Ordem      Nome N.º do BIR valores

15.º Wong, Un Ieng 5214XXXX ................... 61,50

16.º Fong, Hao I 5149XXXX ................... 61,14

17.º Lei, Kuai In 1217XXXX .................. 61,09

18.º Chan, Sio Kei 5170XXXX ................... 61,02

19.º Ng, Ka Man 5162XXXX ................... 60,82

20.º Ng, Choi Ian 5176XXXX ................... 59,37

21.º Chan, Hei Ian 5153XXXX ................... 59,30

22.º Lei, Iok Lok 7437XXXX .................. 59,13    a)

23.º Tam, U Hoi 5208XXXX .................. 59,13   a)

24.º Fong, Un Kei 1385XXXX .................. 59,00

25.º Tong, Kei Kei 5199XXXX .................. 58,57

26.º Lao, Sok Man 5129XXXX .................. 58,18

27.º Zhou, Yamei 1426XXXX .................. 58,05

28.º Lei, Weng Ian 5175XXXX ................... 57,43

29.º Chan, Man Teng 5202XXXX .................. 56,99

30.º Wong, Weng I 1226XXXX .................. 55,88

Nota:

a) Igualdade de classificação: preferência nos termos do 
artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, com 
as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis a contar 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 18 de Novembro de 2019).

Serviços de Saúde, aos 14 de Novembro de 2019.

O Júri:

Presidente: Lam Keng Cheng, técnica superior assessora.

Vogais efectivos: Wong Wang Kang, técnico superior assessor; e

Wong Pui Pui, técnica superior principal.

(Custo desta publicação $ 3 545,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º IC/CON/2019)

Preenchimento dos lugares do internato complementar

A lista de classificação final dos candidatos ao concurso de 
prestação de provas para ingresso nos internatos complemen-
tares, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
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公報》第二組刊登，以考核方式進行入讀專科培訓的開考通告，

總評分名單已刊登於二零一九年九月二十五日第三十九期《澳門

特別行政區公報》第二組。

是次開考共設六十個名額，並已按照經第24/2018號行政法

規修改的三月十五日第8/99/M號法令第四十一條第一款規定被

填補如下：

姓名 專科範圍

孫嘉敏 整形及重建外科

劉志東 普通外科

梁偉傑 肺科

葉健斌 兒科

梁嘉豪 物理治療及康復科

蔡健興 臨床病理科

林素梅 皮膚科

李靖雯 法醫科

陳俊豪 皮膚科

陳曉明 全科

吳雅雅 公共衛生

何淑華 公共衛生

蔣政 物理治療及康復科

黎慶文 眼科

黃雁華 胃腸科

林琳 內科

甄珮君 全科

梁偉森 全科

李昀能 內科

林積均 心臟科

黃旭雯 精神科

鄭敬謙 胃腸科

陳曼燕 泌尿科

杜永揚 精神科

黃志豪 全科

陳少婷 婦產科

盧偉權 內科

陳志中 內科

林綺航 內科

黃嘉慧 腎科

包杭綺 婦產科

莫志權 急症醫學

容月敏 耳鼻喉科

林蜜蜜 神經科

Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 2 de 
Maio de 2019, nos termos do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de 
Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018, 
foi publicada no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-

pecial de Macau n.º 39, II Série, de 25 de Setembro de 2019.

No total são sessenta lugares postos a concurso, os quais são 
preenchidos, nos termos do n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei 
n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 24/2018, da seguinte forma:

Nome Áreas profissionais de especialização

Sun Ka Man Cirurgia plástica e reconstrutiva

Lao Chi Tong Cirurgia geral

Leong Wai Kit Pneumologia

Yip Kin Pan Pediatria

Leong Ka Hou Medicina física e de reabilitação

Choi Kin Heng Patologia clínica

Lin Sumei Dermatologia

Lei Cheng Man Medicina legal

Chan Chon Hou Dermatologia

Chan Hio Meng Clínica geral

Wu Yaya Saúde pública

Ho Sok Wa Saúde pública

Cheong Cheng Medicina física e de reabilitação

Lai Heng Man Oftalmologia

Wong Ngan Wa Gastrenterologia

Lam Lam Medicina interna

Ian Pui Kuan Clínica geral

Leong Wai Sam Clínica geral

Lei Wan Nang Medicina interna

Lam Chek Kuan Cardiologia

Wong Iok Man Psiquiatria

Chiang Ricardo Gastrenterologia

Chan Man In Urologia

Tou Weng Ieong Psiquiatria

Wong Chi Hou Clínica geral

Chan Sio Teng Ginecologia e obstetrícia

Lo Wai Kun Medicina interna

Chan Chi Chung Medicina interna

Lam I Hong Medicina interna

Wong Ka Wai Nefrologia

Pao Hong I Ginecologia e obstetrícia

Mok Chi Kun Medicina de urgência

Iong Ut Man Otorrinolaringologia

Lam Mat Mat Neurologia
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姓名 專科範圍

楊妙玲 兒科

高欣欣 病理解剖科

楊思斯 神經科

陳治權 矯形外科及創傷科

周嘉瑩 急症醫學

歐陽宏輝 矯形外科及創傷科

李鎮宏 矯形外科及創傷科

謝美欣 兒科

伍家軒 泌尿科

孫嘉瑩 婦產科

陳健業 神經外科

高寶君 急症醫學

阮智成 腫瘤科

梁詩敏 婦產科

唐嘉傑 血液科

溫偉權 普通外科

是次開考所設的一個免疫血液治療科、一個兒科、一個急症

醫學、兩個麻醉科、兩個普通外科、一個口腔科、一個病理解剖

科及一個放射科及影像學科名額，因無及格投考人選擇，所以沒

被填補。

上述開考排名第二十七、三十四、四十一、四十二、四十八、

五十一及五十二位的及格投考人趙碧恩、黃仲瑜、梁厚、蘇婷珍、

洪永凱、李子祥及陳智豪，根據經第24/2018號行政法規修改的

三月十五日第8/99/M號法令第四十一條第三款規定，以書面聲

明放棄填補上述開考的名額。

二零一九年十一月十九日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $4,768.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的衛生督察職程第

一職階首席特級衛生督察二十缺，經二零一九年十月十六日第

四十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行

限制性晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政法規修改之

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條第二款的規定公佈，投考人臨時名單已張貼在若憲馬

Nome Áreas profissionais de especialização

Ieong Mio Leng Pediatria

Kou Ian Ian Anatomia patológica

Ieong Si Si Neurologia

Chan Chi Kun Ortopedia e traumatologia

Chao Ka Ieng Medicina de urgência

Ao Ieong Wang Fai Ortopedia e traumatologia

Lei Chan Wang Ortopedia e traumatologia

Che Mei Ian Pediatria

Ng Ka Hin Urologia

Sun Ka Ieng Ginecologia e obstetrícia

Chan Kin Ip Neurocirurgia

Kou Pou Kuan Medicina de urgência

Un Chi Seng Oncologia

Leong Si Man Ginecologia e obstetrícia

Tong Ka Kit Hematologia

Wan Wai Kun Cirurgia geral

Uma vaga de imuno-hemoterapia, uma vaga de pediatria, 
uma vaga de medicina de urgência, duas vagas de anestesiolo-
gia, duas vagas de cirurgia geral, uma vaga de estomatologia, 
uma vaga de anatomia patológica e uma vaga de radiologia e 
imagiologia abertas pelo concurso, não são preenchidas por 
não terem sido seleccionadas por nenhum candidato.

Os candidatos aprovados Chio Pek Ian, Wong Chong U, 
Leong Hao, Sou Teng Chan, Hung Wing Hoi, Lei Chi Cheong 
e Chan Chi Hou, colocados nos 27.º, 34.º, 41.º, 42.º, 48.º, 51.º e 
52.º lugares da referida lista de classificação final, renunciaram, 
por escrito, ao preenchimento de qualquer dos lugares do refe-
rido concurso, nos termos do n.º 3 do artigo 41.º do Decre-
to-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 24/2018.

Serviços de Saúde, aos 19 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 4 768,00)

Informa-se que, nos termos definidos no 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), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível 
na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.
mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso de acesso, 
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 
de vinte lugares de inspector sanitário especialista principal, 
1.º escalão, da carreira de inspector sanitário, providos em 
regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços 
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路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：

http://www.ssm.gov.mo，以供查閱。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視作

確定名單。

二零一九年十一月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,178.00）

（開考編號：A07/CS/HEMAT/2019）

按照社會文化司司長二零一九年十一月十八日批示，有關刊

登於二零一九年六月十九日第二十五期《澳門特別行政區公報》

第二組，以考核方式進行限制性晉級開考，以填補衛生局人員編

制內醫生職程醫院職務範疇第一職階主任醫生（血液科/免疫血

液治療科專科）一缺，因沒有准考人而予以消滅。

二零一九年十一月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $827.00）

（開考編號：A18/CS/CPR/2019）

為填補衛生局人員編制內醫生職程醫院職務範疇第一職階

主任醫生（整形及重建外科專科）一缺，經二零一九年八月十四

日第三十三期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進

行限制性晉級開考的公告。根據第131/2012號行政長官批示《醫

生職程開考程序規章》第二十二規定，以及經第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》第三十五條第三款和第五十六條的規定，投考人的知識

考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜

合醫院內）及已上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，以供

查閱。

二零一九年十一月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,178.00）

de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 
16 de Outubro de 2019.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 20 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

(Ref. do Concurso n.º A07/CS/HEMAT/2019)

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 18 de Novembro de 2019, para os devidos 
efeitos se publica que o concurso de acesso, condicionado, de 
prestação de provas, para o preenchimento de um lugar de 
chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica, área funcional 
hospitalar (hematologia/imuno-hemoterapia), do quadro do 
pessoal dos Serviços de Saúde, publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, 
de 19 de Junho de 2019, ficou extinto por não haver candidatos 
admitidos.

Serviços de Saúde, aos 20 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 827,00)

(Ref. do concurso n.º A18/CS/CPR/2019)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 3 do artigo 
35.º e artigo 56.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde 
de S. Januário, e disponível na página electrónica destes Ser-
viços (http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova 
de conhecimentos dos candidatos ao concurso de acesso, con-
dicionado, de prestação de provas, para o preenchimento de 
um lugar de chefe de serviço, 1.º escalão, da carreira médica, 
área funcional hospitalar, área profissional de cirurgia plástica 
e reconstrutiva, do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 33, II Série, de 14 de 
Agosto de 2019.

Serviços de Saúde, aos 20 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)
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第49/P/19號公開招標

根據社會文化司司長於二零一九年十一月七日作出的批示，

為取得“向衛生局公共衛生化驗所供應醫療消耗品”進行公開招

標，有意投標者可從二零一九年十一月二十七日起，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，前往位於澳

門水坑尾街258號百老匯中心3樓C座衛生局物資供應暨管理處

查詢有關投標詳情，並繳付澳門元伍拾元整（$50.00）以取得本

次招標的招標方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫

科），亦可於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞

交投標書之截止時間為二零一九年十二月二十七日下午五時三十

分。

開標將於二零一九年十二月三十日上午十時在位於澳門水坑

尾街258號百老匯中心3樓C座的“會議室”舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門元

陸萬肆仟元整（$64,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”

的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一九年十一月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,654.00）

第53/P/19號公開招標——聯合內窺鏡中心

設計和裝修承包工程

1. 招標實體：衛生局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：仁伯爵綜合醫院。

4. 承攬工程目的：為仁伯爵綜合醫院聯合內窺鏡中心設計和

裝修承包工程。

5. 最長總施工期：360天（包括設計期、設備交貨期、設備安

裝期及裝修工程施工期）。

Concurso Público n.º 49/P/19

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Novembro de 2019, 
se encontra aberto o concurso público para o «Fornecimento 
de material de consumo clínico para o Laboratório de Saúde 
Pública dos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e 
o caderno de encargos se encontram à disposição dos interes-
sados desde o dia 27 de Novembro de 2019, todos os dias úteis, 
das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão 
de Aprovisionamento e Economato destes Serviços, sita na 
Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 
Macau, onde serão prestados esclarecimentos relativos ao con-
curso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de $50,00 
(cinquenta patacas), a título de custo das respectivas fotocópias 
(local de pagamento: Secção de Tesouraria dos Serviços de 
Saúde) ou ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros 
pela internet na página electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 
17,30 horas do dia 27 de Dezembro de 2019.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 30 de De-
zembro de 2019, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita 
na Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar 
C, Macau.

A admissão as concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $64 000,00 (sessenta e quatro mil 
patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em 
numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Ser-
viços ou através de garantia bancária/seguro-caução de valor 
equivalente.

Serviços de Saúde, aos 21 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

Concurso Público n.º 53/P/19

Empreitada de concepção e de remodelação do 

Centro Endoscópico

1. Entidade que põe a obra a concurso: Serviços de Saúde.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Centro Hospitalar Conde de 
São Januário.

4. Objecto da empreitada: empreitada de concepção e de re-
modelação do Centro Endoscópico do Centro Hospitalar Con-
de de São Januário.

5. Prazo máximo de execução: trezentos e sessenta (360) dias 
(incluindo a fase de projecto, a entrega de equipamentos, insta-
lação e fase de construção do projecto de renovação).
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6. 標書的有效期：標書的有效期為90天，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以總額承攬。

8. 臨時擔保：澳門元伍拾萬元整（$500,000.00），以現金存

款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部份支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：投標人需是在土地工務運輸局有施工註冊的

實體，以及在開標日期前已遞交註冊或續期申請的實體，而後者

的接納將視乎其註冊或續期申請的批准。

12. 交標地點、日期及時間：

地點：仁伯爵綜合醫院地下之衛生局文書科。

截止日期及時間：二零二零年一月二日（星期四）下午五時

四十五分。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

13. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門水坑尾街258號百老匯中心3樓C座“會議室”。

日期及時間：二零二零年一月三日（星期五）上午十時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則開標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，

及對所提交之標書文件可能出現的疑問作出澄清，投標人或其

代表應出席開標。

14. 實地視察：

有意投標者應於二零一九年十二月二日（星期一）下午三時

正，前往仁伯爵綜合醫院設施暨設備廳集合，以便實地視察是次

招標之標的工程地點。

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa (90) dias, a contar da data do acto pú-
blico do concurso, prorrogável, nos termos previstos no progra-
ma do concurso.

7. Tipo de empreitada: por preço global.

8. Caução provisória: quinhentas mil patacas ($500 000,00), 
a prestar mediante depósito em numerário, garantia bancária 
ou seguro-caução nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% (cinco por cento) do preço total da 
adjudicação (das importâncias que o empreiteiro tiver a rece-
ber, em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos 5% 
(cinco por cento) para garantia do contrato, para reforço da 
caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: os concorrentes devem ser enti-
dades inscritas na DSSOPT para execução de obras, e terem 
apresentado o pedido de inscrição ou de renovação até à data 
do acto público do concurso; neste último caso a admissão é 
condicionada ao deferimento do pedido de inscrição.

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

Local: Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, 
que se situa no r/c do Edifício do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário; 

Dia e hora limite: dia 2 de Janeiro de 2020, quinta-feira, até 
às 17,45 horas.

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
ou motivo de força maior, a data e a hora estabelecidas para 
a entrega de propostas, serão adiadas para o primeiro dia útil 
seguinte, à mesma hora. 

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º 
andar C — «Sala de Reunião».

Dia e hora: dia 3 de Janeiro de 2020, sexta-feira, às 10,00 horas.

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
ou motivo de força maior, a data e hora estabelecidas para o 
acto público de abertura das propostas do concurso público, 
serão adiadas para a mesma hora do dia útil seguinte.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura das propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 
Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

14. Visita às instalações:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de 
Instalações e Equipamentos do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, no dia 2 de Dezembro de 2019, segunda-feira, às 
15,00 horas, para visita ao local da obra a que se destina o ob-
jecto deste concurso.
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15. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門水坑尾街258號百老匯中心3樓C座衛生局物資供

應暨管理處。

時間：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。

價格：$98.00（澳門元玖拾捌元整），繳費地點：衛生局司庫

科。

16. 評標標準及其所佔之比重：

A 承攬費用 40%

B 設計方案 15%

C

同類醫療工程經驗

C1 施工隊架構及人員配置——5%

C2 完成同類醫療工程經驗——5%

10%

D 施工方案 15%

E 工作計劃 5%

F 總施工期 10%

G

廉潔誠信

G1 廉潔紀錄——2.5%

G2 非法勞工、過職或過界勞工的記錄——2.5%

5%

17. 附加的說明文件：由二零一九年十一月二十七日（星期

三）至截標日止，投標人應前往澳門水坑尾街258號百老匯中心3

樓C座衛生局物資供應暨管理處，了解是否有附加之說明文件。

二零一九年十一月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $5,516.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的高級衛生技術員

職程第一職階首席高級衛生技術員（康復職務範疇——物理治

療）一缺，經二零一九年五月二十九日第二十二期《澳門特別行政

區公報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考公告。現根

15. Local, hora e preço para consulta do processo e obtenção 
da cópia:

Local: Divisão de Aprovisionamento e Economato dos Servi-
ços de Saúde, sita na Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway 
Center, 3.º andar C, Macau.

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30 horas).

Preço: $98,00 (noventa e oito patacas); local de pagamento: 
Secção de Tesouraria destes Serviços de Saúde.

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

A Valor total da empreitada 40%

B Programa de concepção 15%

C

Experiência em obras semelhantes do âmbito da 
saúde
C1. Estrutura das equipas executoras da obra e alo-
cação dos recursos humanos — 5%
C2. Experiência em obras semelhantes do âmbito 
da saúde já terminadas — 5%

10%

D Programa de execução da obra 15%

E Plano de trabalho 5%

F Prazo total de execução da obra 10%

G

Integridade e honestidade
G1. Declaração de Integridade e Honestidade — 
2,5%
G2. Declaração de compromisso do concorrente 
em que não foi sentenciado pelo Tribunal ou órgão 
administrativo por ter empregue trabalhadores ile-
gais, ter contratado trabalhadores não destinados 
para o exercício de funções ou para a devida activi-
dade — 2,5%

5%

17. Junção de esclarecimentos: 

Os concorrentes poderão comparecer na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 
Macau, a partir de 27 de Novembro de 2019, quarta-feira, até à 
data limite para a entrega das propostas, a fim de tomar conhe-
cimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Serviços de Saúde, aos 21 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 5 516,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 



N.º 48 — 27-11-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 20143

據經第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規《公務

人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款的規定公佈，

投考人甄選面試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.

mo，以供查閱。

二零一九年十一月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,065.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的高級衛生技術員

職程第一職階顧問高級衛生技術員（康復職務範疇——物理治

療）一缺，經二零一九年七月三十一日第三十一期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考公告。現

根據經第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款的規定公

佈，投考人知識考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局人事處

（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://www.ssm.

gov.mo，以供查閱。

二零一九年十一月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,020.00）

第54/P/19號公開招標

根據社會文化司司長於二零一九年十一月十一日作出的批

示，為取得“向衛生局供應1項預防血栓藥物”進行公開招標。有

意投標者可從二零一九年十一月二十七日起，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，前往位於澳門水坑

尾街258號百老匯中心3樓C座衛生局物資供應暨管理處查詢有

關投標詳情，並繳付澳門元柒拾元整（$70.00）以取得本次招標

的招標方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦

可於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível 
na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), 
a lista classificativa da entrevista de selecção do candidato ao 
concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, para 
o preenchimento de um lugar de técnico superior de saúde 
principal, 1.º escalão, área funcional de reabilitação — fisio-
terapia, da carreira de técnico superior de saúde, provido em 
regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços 
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 
29 de Maio de 2019.

Serviços de Saúde, aos 21 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível 
na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), 
a lista classificativa da prova de conhecimentos do candidato 
ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar de técnico superior de saúde 
assessor, 1.º escalão, área funcional de reabilitação — fisio-
terapia, da carreira de técnico superior de saúde, provido em 
regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços 
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 31, II Série, de 31 
de Julho de 2019.

Serviços de Saúde, aos 21 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

Concurso Público n.º 54/P/19

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Novembro 
de 2019, se encontra aberto o concurso público para o «For-
necimento de medicamentos anticoagulantes aos Serviços de 
Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de encargos 
se encontram à disposição dos interessados desde o dia 27 de 
Novembro de 2019, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas 
e das 14,30 às 17,30 horas, na  Divisão de Aprovisionamento e 
Economato destes Serviços, Rua do Campo, n.º 258, Edifício 
Broadway Center, 3.º andar C, Macau, onde serão prestados 
esclarecimentos relativos ao concurso, estando os interessados 
sujeitos ao pagamento de $ 70,00 (setenta patacas), a título de 
custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: Secção 
de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou ainda mediante a 
transferência gratuita de ficheiros pela internet na página elec-
trónica dos S.S (www.ssm.gov.mo).
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投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞

交投標書之截止時間為二零一九年十二月十八日下午五時四十五

分。

開標將於二零一九年十二月十九日上午十時在位於澳門水坑

尾街258號百老匯中心3樓C座的“會議室”舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門元

壹拾萬元整（$100,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”的

等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一九年十一月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,700.00）

通 告

行政管理委員會第51/2019號會議紀錄摘錄

鑑於需向財務管理廳代廳長伍成昌作出授權及轉授權；

鑑於同樣有需要分散財政決定權以確保衛生局的高效及

有效管理，按照十一月十五日第81/99/M號法令第十二條及第

2/2018號行政法規第六十五條的規定，本自治機關行政管理委員

會決議授予下列人員批准進行以下事宜的權限：

一、授權予財務管理廳代廳長伍成昌，或當其缺席或因故不

能視事時，其合法代任人，許可開展有關進行工程及取得財貨及

勞務的諮詢的權限，但以金額不超過澳門元50,000元為限，如屬

緊急情況，以金額不超過澳門元70,000元為限。

二、按上款作出的許可，應考慮法定要件、財務規範性、效

率、有效性及節省開支。

三、刊登於二零一五年六月三日第二十二期《澳門特別行政

區公報》第二組的行政管理委員會第18/2015號會議紀錄摘錄

的第一款、第二款及第三款所指的權限包括許可結算開支的權

限。

四、刊登於二零一五年六月三日第二十二期《澳門特別行政

區公報》第二組的行政管理委員會第18/2015號會議紀錄摘錄的

第一款（一）項、第二款（二）項及（三）項及第三款所指的許可，

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45 
horas do dia 18 de Dezembro de 2019.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 19 de De-
zembro de 2019, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita 
na Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar 
C, Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução 
provisória no valor de $100 000,00 (cem mil patacas) a favor 
dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário ou 
em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou através 
de garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 21 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

Avisos

Acta do Conselho Administrativo n.º 51/2019 (extracto)

Considerando a delegação e a subdelegação de competências 
no chefe do Departamento de Administração Financeira, subs-
tituto, Ng Seng Cheong;

Considerando, igualmente, a necessidade de descentralizar 
os poderes de decisão financeiros por forma a assegurar uma 
eficiente e eficaz gestão dos Serviços de Saúde, o Conselho 
Administrativo deste organismo autónomo delibera, ao abrigo 
do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de 
Novembro, e no artigo 65.º do Regulamento Administrativo 
n.º 2/2018, delegar as seguintes competências:

  1. No chefe do Departamento de Administração Financeira, 
substituto, Ng Seng Cheong, ou, nas suas faltas ou impedimen-
tos, em quem legalmente o substituir, as competências para 
autorizar a abertura de consulta, relativa à realização de obras 
e à aquisição de bens e serviços até ao limite de $50 000,00 
patacas e em situações urgentes até ao limite de $70 000,00 pa-
tacas.

2. No acto de autorização proferido ao abrigo do número 
anterior deve ter-se em consideração os requisitos da confor-
midade legal, regularidade financeira, eficiência, eficácia e eco-
nomia das despesas.

3. As competências referidas nos n.os 1, 2 e 3 do extracto da 
Acta do Conselho Administrativo n.º 18/2015, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 22, II Série, de 3 de Junho de 2015, integram a competência 
para autorizar a liquidação das despesas.

4. As autorizações a que se referem a alínea 1) do n.º 1, as 
alíneas 2) e 3) do n.º 2 e o n.º 3 do extracto da Acta do Conse-
lho Administrativo n.º 18/2015, publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, 
de 3 de Junho de 2015, são imediatamente comunicadas ao 
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應立即通知財務管理廳代廳長伍成昌，或其合法代任人，以便透

過會計處組成結算有關開支的卷宗。

五、本決議所作之授權可轉授。

六、根據本授權及刊登於二零一五年六月三日第二十二期

《澳門特別行政區公報》第二組的行政管理委員會第18/2015號

會議紀錄摘錄所作的授權因結算開支而發出的支票，必須由兩

人簽署，其中一人為行政管理委員會成員，而另一人為財務管理

廳代廳長伍成昌或司庫科職務主管黃翠瑩，當他們缺席或因故

不能視事時，則由其合法代任人簽署。

七、追認自二零一九年十月一日至本決議在《澳門特別行政

區公報》公佈之日的期間，財務管理廳代廳長伍成昌按現授予

的權限所作出的行為。

八、廢止刊登於二零一六年三月二十三日第十二期《澳門特

別行政區公報》第二組的行政管理委員會第7/2016號會議紀錄

摘錄的授權。

九、上述授權及有關規則自在《澳門特別行政區公報》中公

佈起生效。

二零一九年十一月十四日於衛生局

行政管理委員會成員：

李展潤（主席）

郭昌宇

鄭成業

何鈺珊

António João Terra Esteves

（是項刊登費用為 $3,637.00）

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的衛生督察職程第

一職階首席特級衛生督察二十缺，經二零一九年十月十六日第

四十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行

限制性晉級開考公告。現根據經第23/2017號行政法規修改之

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十六條第四款及第二十七條第三款的規定公佈，知識考試的

舉行地點、日期及時間已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁

chefe do Departamento de Administração Financeira, substi-
tuto, Ng Seng Cheong, ou em quem legalmente o substitua, que 
determina a instrução do processo de liquidação da respectiva 
despesa através da Divisão de Contabilidade.

5. As delegações a que se refere a presente deliberação po-
dem ser subdelegadas.

6. Os cheques emitidos ao abrigo da presente delegação de 
competências, da delegação de competências constantes do 
extracto da Acta do Conselho Administrativo n.º 18/2015, pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 22, II Série, de 3 de Junho de 2015, e resultantes 
de liquidação de despesas são, obrigatoriamente, assinados por 
duas pessoas, sendo uma delas um dos membros do Conselho 
Administrativo, e, a outra, o chefe do Departamento de Admi-
nistração Financeira, substituto, Ng Seng Cheong, ou a chefia 
funcional da Secção de Tesouraria, Wong Choi Ieng, ou, nas 
suas faltas ou impedimentos, por quem legalmente os substi-
tua. 

7. São ratificados todos os actos praticados pelo chefe do De-
partamento de Administração Financeira, substituto, Ng Seng 
Cheong, ao abrigo das competências ora delegadas, desde 1 de 
Outubro de 2019 até à publicação da presente deliberação em 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

8. São revogadas as delegações de competências que constam 
do extracto da Acta do Conselho Administrativo n.º 7/2016, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 12, II Série, de 23 de Março de 2016.

9. As presentes delegações de competências e as regras que 
lhe vão associadas produzem efeitos a partir da sua publicação 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau.

Serviços de Saúde, aos 14 de Novembro de 2019.

Membros do Conselho Administrativo:

Lei Chin Ion, presidente.

Kuok Cheong U;

Cheang Seng Ip;

Ho Ioc San;

António João Terra Esteves.

(Custo desta publicação $ 3 637,00)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 4 do artigo 26.º e 
n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixados, na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
e disponível na página electrónica destes Serviços (http://www.
ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da prova de co-
nhecimentos do concurso de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de vinte lugares de inspector 
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伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://www.ssm.gov.mo，

以供查閱。

二零一九年十一月二十日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,020.00）

（開考編號：04019/01-TS）

按照社會文化司司長於二零一九年十一月十三日之批示，並

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，衛生局進行統一管理制度的專業或

職務能力評估對外開考，以填補本局高級技術員職程第一職階

首席高級技術員（土木工程範疇）編制內三個職缺及以行政任用

合同制度填補一個職缺，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的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任土木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

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

進行土木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；配合科學技術的方法和程序；根據研究和數據的處理，

sanitário especialista principal, 1.º escalão, da carreira de ins-
pector sanitário, providos em regime de contrato administrativo 
de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 42, II Série, de 16 de Outubro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 20 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

(Ref. do Concurso n.º 04019/01-TS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 
2019, e nos termos definidos no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
três lugares vagos do quadro, e de um lugar vago, em regime 
de contrato administrativo de provimento, de técnico superior 
principal, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
engenharia civil, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a ve-
rificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 
e consiste na avaliação das competências específicas necessá-
rias ao exercício de funções de técnico superior, área de enge-
nharia civil.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nestes Servi-
ços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura. 

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de engenharia civil, 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 
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提出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員；包括建築

項目工程的協調工作，提出解決方法，以確保項目質量及進度；

跟進設施的維修和保養工作；監管外判公司的土木工程施工質

量和進度，並提交相關報告；定期監察設施的結構和保存狀況，

評估及提交報告和改善建議；編撰及跟進土木工程範疇的承攬

卷宗及招標程序等文件。

4. 薪俸、權利及福利 

第一職階首席高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

六級別的540點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

5.1 填補高級技術員職程第一職階首席高級技術員編制內三

個職缺，及以行政任用合同制度填補高級技術員職程第一職階

首席高級技術員一個職缺。

5.2 以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》第五條的規定，試用期為六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年十二月十七日前）具有土

木工程或相類範疇學士學位或同等學歷、或不頒授學士學位的

連讀碩士或連讀博士學位，並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），且具有最少4年擔任相當於土木

工程範疇高級技術員的工作經驗，以及符合經第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》第十二條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條

第一款規定的人士。

7. 報考方式及期限

7.1. 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（即二零一九年十一月二十八日

至十二月十七日）；

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 coordenação dos trabalhos 
da obra do projecto de construção, propondo soluções, para as-
segurar a qualidade e o progresso do projecto; acompanhar os 
trabalhos de reparação e manutenção das instalações, supervi-
sionar a qualidade e o progresso das obras de engenharia civil 
adjudicadas a empresas e apresentar os respectivos relatórios, 
fiscalizar periodicamente as estruturas e o estado de conserva-
ção das instalações, proceder à sua avaliação e apresentar rela-
tórios e propostas de melhoria, elaborar documentos técnicos, 
nos domínios da engenharia civil, para processos de empreita-
das e de concursos públicos acompanhar os respectivos proces-
sos.

4. Vencimento, direitos e regalias

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

5. Forma de provimento

5.1 Para o preenchimento de três lugares vagos no quadro e 
um lugar vago em regime de contrato administrativo de provi-
mento de técnico superior de principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior.

5.2 A contratação é feita mediante contrato administrativo 
de provimento, precedido de seis meses de período experi-
mental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

6. Condições de candidatura

Os indivíduos que possuam licenciatura ou equiparado, ou 
mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de 
estudos integrados que não confira grau de licenciatura em 
engenharia civil ou afins, que satisfaçam os demais requisitos 
gerais para o desempenho de funções públicas, nos termos da 
legislação em vigor (nomeadamente: ser residente permanente 
da Região Administrativa Especial de Macau; maioridade; ca-
pacidade profissional, aptidão física e mental), e que possuam, 
pelo menos, quatro anos de experiência profissional equivalen-
te a técnico superior na área de engenharia civil, até ao termo 
do prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 17 de De-
zembro de 2019) e se encontrem nas situações indicadas no 
n.º 3 do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo REGA 
n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do REGA n.º 23/2017. 

7. Formas e prazo de apresentação de candidatura

7.1 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 (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 
2019);
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7.2. 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

7.2.1. 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

投考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時

間（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

三十分）到澳門若憲馬路衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院

內）提交。

7.2.2. 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《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。

8. 報考須提交的文件

8.1 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）本通告所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）本通告所要求的工作經驗的證明文件副本，工作經驗須以

取得該經驗任職機構的僱主發出的文件證明；在經適當說明理

由的例外情況下，按情況而定，可由典試委員會或公共部門決定

接納其他適合的證明文件；

d）填妥並經投考人簽署的第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。

8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1點a）至d）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人

資料紀錄。

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

7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pelo próprio ou por outrem, sem necessida-
de de procuração, dentro do prazo de apresentação de candida-
turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 
as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 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 — Macau.

7.2.2 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 de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidos no presente aviso (podem ser apresenta-
das as cópias de documentos comprovativos das disciplinas adi-
cionais relacionadas que frequentou para efeitos de apreciação 
da qualificação dos concursos de avaliação das competências 
profissionais ou funcionais);

c) Cópia dos documentos comprovativos da experiência 
profissional exigidos no presente aviso, os quais devem ser de-
monstrados por documento emitido pela entidade empregadora 
onde foi obtida, podendo, em casos excepcionais devidamente 
fundamentados, o júri do concurso ou o serviço público, con-
soante o caso, aceitar outro documento comprovativo idóneo;

d) «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 cópias 
dos documentos comprovativos do mencionado.

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a) a d) do ponto 8.1 e ain-
da um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.
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如第8.1點a）、b）項和d）項所指的證明文件以及個人資料

紀錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作

出聲明。

8.3 第8.1點a）、b）、c）項和d）項所指的證明文件的副本可

以是普通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1點a）至d）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。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）、b）、c）項證明

文件以及d）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組

成任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的

副本。

8.8 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。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為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。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 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。

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e 
b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea d) do 
ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatu-
ras. 

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e 
c) e dos documentos comprovativos referidos na alínea d) do 
ponto 8.1 podem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a d) do ponto 8.1 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.

8.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição 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 mesma.

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

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea d) do ponto 8.1, 
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 
necessários à instrução do processo de provimento.

8.8 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.

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar.
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11. 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。

12. 最後成績

最後成績是在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%。

13. 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。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）並上載於行政公職局網頁ht t p://w w w.

safp.gov.mo/及衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/，上述名單

的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公

報》。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將會公佈於《澳

門特別行政區公報》，張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內），並上載於行政公職局網頁http://w w w.

safp.gov.mo/及衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）並上載於行政公職局網頁ht t p://w w w.

safp.gov.mo/及衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/，上述名單

的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》

公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及衛生局網

頁http://www.ssm.gov.mo/。

11. 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.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 35%;

Análise curricular = 15%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-
tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017. 

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

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

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos méto-
dos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, que será afixado na Divi-
são de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hos-
pitalar Conde de São Januário, sita na Estrada do Visconde de 
S. Januário — Macau, e disponibilizado na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 
electrónica dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospita-
lar Conde de São Januário, sita na Estrada do Visconde de S. 
Januário — Macau, e disponibilizadas na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 
electrónica dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, 
sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau os anúncios com indicação dos locais em 
que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

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

15.1. 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

15.2. 十月十一日第57/99/M號法令核准的——《行政程序法

典》；

15.3. 第2/1999號法律——《政府組織綱要法》；

15.4. 經第18/2018號法律修改的十二月二十一日第87/89/M

號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》；

15.5. 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；

15.6. 五月三十一日第22/99/M號法令——設立對設有住院

部及手術後復甦室之私人衛生單位發出執照及監察之新制度；

15.7. 十月三日第9/83/M號法律——《建築障碍的消除》；

15.8. 八月二十一日第79/85/M號法令——都市建築總章

程；

15.9. 七月十九日第44/91/M號法令——建築安全與衛生規

章；

15.10. 六月九日第24/95/M號法令——防火安全規章；

15.11. 八月十九日第46/96/M號法令——澳門供排水規章；

15.12. 八月二十六日第47/96/M號法令——地工技術規章；

15.13. 九月十六日第56/96/M號法令——屋宇結構及橋樑結

構之安全及荷載規章；

15.14. 十月七日第60/96/M號法令——鋼筋混凝土及預應力

混凝土結構規章；

15.15. 十月十四日第64/96/M號法令——鋼筋混凝土用熱軋

鋼筋標準；

15.16. 八月十一日第32/97/M號法令——擋土結構與土方工

程規章；

15.17. 十月十三日第42/97/M號法令——混凝土標準；

15.18. 第8/2014號法律《預防和控制環境噪音》；

15.19. 第1/2015號法律——《都市建築及城市規劃範疇的資

格制度》；

15.20. 第12/2015號行政法規——《都市建築及城市規劃範

疇資格制度的施行細則》；

15.21. 第29/2001號行政法規——《建築鋼結構規章》；

15. Programa das provas

15.1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2. Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

15.3. Lei n.º 2/1999 — Lei de Bases da Orgânica do Governo;

15.4. Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, alterado 
pela Lei n.º 18/2018 — Estatuto dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública de Macau;

15.5. 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;

15.6. Decreto-Lei n.º 22/99/M, de 31 de Maio — Estabelece 
o novo regime do licenciamento e da fiscalização das unidades 
privadas de saúde com internamento e sala de recobro;

15.7. Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro — Supressão de Barrei-
ras Arquitectónicas;

15.8. Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto — Regula-
mento Geral da Construção Urbana;

15.9. Decreto-Lei n.º 44/91/M, de 19 de Julho — Regulamen-
to de Higiene no Trabalho da Construção Civil de Macau;

15.10. Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho, aprova o Re-
gulamento de Segurança contra Incêndios;

15.11. Decreto-Lei n.º 46/96/M, de 19 de Agosto — Regula-
mento de Águas e de Drenagem de Águas Residuais de Macau;

15.12. Decreto-Lei n.º 47/96/M, de 26 de Agosto — Regula-
mento de Fundações;

15.13. Decreto-Lei n.º 56/96/M, de 16 de Setembro — Regu-
lamento de Segurança e Acções em Estruturas de Edifícios e 
Pontes;

15.14. Decreto-Lei n.º 60/96/M, de 7 de Outubro, aprova o 
Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado;

15.15. Decreto-Lei n.º 64/96/M, de 14 de Outubro, aprova a 
Norma de Aços para Armaduras Ordinárias;

15.16. Decreto-Lei n.º 32/97/M, de 11 de Agosto, aprova o 
Regulamento de Estruturas de Suporte e Obras de Terras;

15.17. Decreto-Lei n.º 42/97/M, de 13 de Outubro, aprova a 
Norma de betões;

15.18. Lei n.º 8/2014 — Prevenção e controlo do ruído am-
biental;

15.19. Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domí-
nios da construção urbana e do urbanismo;

15.20. Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

15.21. Regulamento Administrativo n.º 29/2001 — Regula-
mento de Estruturas de Aço para Edifícios;
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15.22. 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；*

15.23. 七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得

服務之程序；*

15.24. 十一月八日第74/99/M號法令——有關公共工程承攬

合同法律制度；

15.25. 第01/DSSOP T/2009號行政指引——《有關樓宇高

度及地段可建造性之規範》；

15.26. 《澳門特區無障礙通用設計建築指引》（文本載於社

會工作局網頁：www.ias.gov.mo）；

15.27. 土木工程範疇的專業知識；

15.28. 土木工程設計方面的專業知識；

15.29. 土木工程施工計劃及建築構造的專業知識；

15.30. 土木工程施工監督的實務知識；

15.31. 撰寫有關土木工程範疇的建議書、報告書及專業技術

意見書等公文書。

*該等法規的中文本可於以下網址查閱：h t t p : / / w w w.

macaolaw.gov.mo/。

知識考試（筆試）時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍

內的法例及指引（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何

註釋）。此外，投考人除可使用不具備儲存及編寫程式功能的計

算機外，不可使用任何其他電子或通訊設備。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》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。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

15.22. 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;*

15.23. Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o 
processo de aquisição de bens e serviços;*

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

15.25. Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
lotes;

15.26. As «Normas arquitectónicas para a concepção de 
design universal e livre de barreiras na RAEM» (a versão está 
disponível para consulta na página electrónica do Instituto de 
Acção Social, em http://www.ias.gov.mo);

15.27. Conhecimentos profissionais da área de engenharia 
civil;

15.28. Conhecimentos profissionais sobre a concepção de en-
genharia civil;

15.29. Conhecimentos profissionais sobre os projectos de 
execução de obras de engenharia civil e estruturas de constru-
ção;

15.30. Conhecimentos práticos de supervisão da execução de 
obras na área de engenharia civil;

15.31. Elaboração de propostas, informações e pareceres 
técnicos na área de engenharia civil, e outros instrumentos pú-
blicos.

* A versão, em língua chinesa, destes diplomas pode ser con-
sultada no seguinte endereço electrónico: http://www.macao-
law.gov.mo/.

Aos candidatos apenas são permitidas na prova de conheci-
mentos a consulta de legislação e instrução referidas no respec-
tivo programa do aviso (na sua versão original, sem anotações 
do editor e sem qualquer nota ou registo pessoal). Além disso, 
os candidatos só podem utilizar calculadora sem funções de 
programação e memória de armazenamento, não sendo permi-
tido o uso de outros equipamentos electrónicos.

16. Legislação aplicável

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

17. 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».



N.º 48 — 27-11-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 20153

18. 典試委員會的組成

主席：顧問高級技術員 歐春鳳

正選委員：顧問高級技術員 徐家俊

  顧問高級技術員 林義財

候補委員：顧問高級技術員 朱鉅明

  首席高級技術員 謝國樑

二零一九年十一月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $17,724.00）

（開考編號：04119/01-TS）

按照社會文化司司長於二零一九年十一月七日之批示，並根

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》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

管理制度的專業或職務能力評估對外開考，以填補本局人員編

制內高級技術員職程第一職階首席高級技術員（建築範疇）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的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任建築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

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的

方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、

研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

18. Composição do júri

Presidente: Ao Chon Fong, técnica superior assessora.

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

Lam I Choi, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Chu Koi Meng, técnico superior assessor; e

Che Kok Leong, técnico superior principal.

Serviços de Saúde, aos 21 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 17 724,00)

(Ref. do Concurso n.º 04119/01-TS)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Novembro de 
2019, e nos termos definidos no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 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, se encontra aberto o concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 
vago de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de arquitectura, do quadro do pessoal 
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, externo, do regime de gestão uniformizada 
e consiste na avaliação das competências específicas necessárias 
ao exercício de funções de técnico superior, área de arquitectura.

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

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.
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3. 職務內容

進行建築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；執行諮詢職務；監督和協調工作人員；並需考慮就有

關政策制訂措施及對建築範疇的管理作出較高的決定；協助上

級處理建築範疇的工作事宜。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階首席高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修

改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第

六級別的540點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年十二月十七日前）具有建

築或相類範疇學士學位或同等學歷、或不頒授學士學位的連讀

碩士或連讀博士學位，並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），且具有最少4年擔任相當於建築範疇高

級技術員的工作經驗，以及符合經第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

十二條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定

的人士。

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（即二零一九年十一月二十八日

至十二月十七日）；

6.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

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

投考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時

間（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de arquitectura, 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; elaborando medidas tendo em consi-
deração as respectivas políticas e a tomada de decisão sobre a 
gestão na área de arquitectura; apoiando os superiores no tra-
tamento dos assuntos relativos à área de arquitectura.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior principal, 1.º escalão, vence pelo índice 540 
da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública.

5. Condições de candidatura

Os indivíduos que possuam licenciatura ou equiparado, ou 
mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de 
estudos integrados que não confira grau de licenciatura em ar-
quitectura ou afins, que satisfaçam os demais requisitos gerais 
para o desempenho de funções públicas, nos termos da legis-
lação em vigor (nomeadamente: ser residente permanente da 
Região Administrativa Especial de Macau; maioridade; capaci-
dade profissional, aptidão física e mental), e que possuam, pelo 
menos, quatro anos de experiência profissional equivalente à do 
técnico superior na área de arquitectura, até ao termo do prazo 
da apresentação de candidaturas (até ao dia 17 de Dezembro de 
2019) e se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 
12.º do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
com as alterações introduzidas pelo REGA n.º 23/2017, ou no 
n.º 1 do artigo 2.º do REGA 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 Administrati-
va Especial de Macau (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 
2019);

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», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de 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, pelo próprio ou por outrem, sem necessida-
de de procuração, dentro do prazo de apresentação de candida-
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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）到澳門若憲馬路衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院

內）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《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）本通告所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）本通告所要求的工作經驗的證明文件副本，工作經驗須以

取得該經驗任職機構的僱主發出的文件證明；在經適當說明理

由的例外情況下，按情況而定，可由典試委員會或公共部門決定

接納其他適合的證明文件；

d）填妥並經投考人簽署的第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；

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第7.1點a）至d）項所指的文件以及由所屬部門發出的個人資

料紀錄。

如第7.1點a）、b）項和d）項所指的證明文件以及個人資料紀

錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出

聲明。

7.3 第7.1點a）、b）、c）項和d）項所指的證明文件的副本可

以是普通副本或經認證的副本。

7.4 如投考人無提交第7.1點a）至d）項所指的文件，或倘要

turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 
as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 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 — Macau.

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 de 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 dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (podem ser apresenta-
das as cópias de documentos comprovativos das disciplinas adi-
cionais relacionadas que frequentou para efeitos de apreciação 
da qualificação dos concursos de avaliação das competências 
profissionais ou funcionais);

c) Cópia dos documentos comprovativos da experiência 
profissional exigidos no presente aviso, os quais devem ser de-
monstrados por documento emitido pela entidade empregadora 
onde foi obtido, podendo, em casos excepcionais devidamente 
fundamentados, o júri do concurso ou o serviço público, conso-
ante o caso, aceitar outro documento comprovativo idóneo;

d) «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 cópias 
dos documentos comprovativos do mencionado.

7.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a) a d) do ponto 7.1 e ain-
da um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) e 
b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea d) do 
ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatura.

7.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e 
c) e dos documentos comprovativos referidos na alínea d) do 
ponto 7.1 podem ser simples ou autenticadas.

7.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a d) do ponto 7.1 ou do registo biográfico quando é 
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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。

7.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

7.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

7.7 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）、b）、c）項證明文

件以及d）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

7.8 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。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為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。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

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%；

exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta 
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.

7.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição 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 mesma.

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

7.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) e dos 
documentos comprovativos referidos na alínea d) do ponto 7.1, 
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 
necessários à instrução do processo de provimento.

7.8 A falsa declaração ou a apresentação de documento falso 
implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, 
a participação à entidade competente para processo disciplinar 
e penal, conforme os casos.

8. Métodos de selecção

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

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

9. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

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

10. Sistema de classificação

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

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

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas 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. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）並上載於行政公職局網頁ht t p://w w w.

safp.gov.mo/及衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/，上述名單

的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公

報》。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將會公佈於《澳

門特別行政區公報》，張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內），並上載於行政公職局網頁http://w w w.

safp.gov.mo/及衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）並上載於行政公職局網頁ht t p://w w w.

safp.gov.mo/及衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/，上述名單

的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》

公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及衛生局網

頁http://www.ssm.gov.mo/。

14. 考試範圍

14.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

14.2 十月十一日第57/99/M號法令核准的——《行政程序法

典》；

14.3 第2/1999號法律——《政府組織綱要法》；

14.4 經第18/2018號法律修改的十二月二十一日第87/89/M

號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》；

14.5 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；

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 no ar-
tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

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

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 
de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, que será afixado na Divisão de Pes-
soal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Con-
de de São Januário, sita na Estrada do Visconde de S. Januário 
— Macau, e disponibilizado na página electrónica dos SAFP, 
em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 
dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Divisão 
de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospita-
lar Conde de São Januário, sita na Estrada do Visconde de S. 
Januário — Macau, e disponibilizados na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 
electrónica dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, 
sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau os anúncios com indicação dos locais em 
que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

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

14. Programa das provas

14.1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

14.2. Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

14.3. Lei n.º 2/1999 — Lei de Bases da Orgânica do Governo;

14.4. Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, alterado 
pela Lei n.º 18/2018 — Estatuto dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública de Macau;

14.5. 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;
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14.6 五月三十一日第22/99/M號法令——設立對設有住院

部及手術後復甦室之私人衛生單位發出執照及監察之新制度；

14.7 十月三日第9/83/M號法律——《建築障碍的消除》；

14.8 八月二十一日第79/85/M號法令——都市建築總章程；

14.9 七月十九日第44/91/M號法令——建築安全與衛生規

章；

14.10 六月九日第24/95/M號法令——防火安全規章；

14.11 第1/2015號法律——《都市建築及城市規劃範疇的資

格制度》；

14.12 第12/2015號行政法規——《都市建築及城市規劃範

疇資格制度的施行細則》；

14.13 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；*

14.14 七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得

服務之程序；*

14.15 十一月八日第74/99/M號法令——有關公共工程承攬

合同法律制度；

14.16 第01/DSSOPT/2009號行政指引——《有關樓宇高度

及地段可建造性之規範》；

14.17 《澳門特區無障礙通用設計建築指引》（文本載於社會

工作局網頁：www.ias.gov.mo）；

14.18 建築學、建築工程、建築範疇的專業知識。

*該等法規的中文本可於以下網址查閱：h t t p : / / w w w.

macaolaw.gov.mo/。

知識考試（筆試）時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍

內的法例及指引（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何

註釋）。

15. 適用法例

本開考受經第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。

14.6. Decreto-Lei n.º 22/99/M, de 31 de Maio — Estabelece 
o novo regime do licenciamento e da fiscalização das unidades 
privadas de saúde com internamento e sala de recobro;

14.7. Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro — Supressão de Barreiras 
Arquitectónicas;

14.8. Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto — Regula-
mento Geral da Construção Urbana;

14.9. Decreto-Lei n.º 44/91/M, de 19 de Julho — Regulamento 
de Higiene no Trabalho da Construção Civil de Macau;

14.10. Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho, aprova o Regu-
lamento de Segurança contra Incêndios;

14.11. Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo;

14.12. Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo;

14.13. 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;*

14.14. Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o 
processo de aquisição de bens e serviços;*

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

14.16. Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
lotes;

14.17. As «Normas arquitectónicas para a concepção de design 
universal e livre de barreiras na RAEM» (a versão está dispo-
nível para consulta na página electrónica do Instituto de Acção 
Social, em http://www.ias.gov.mo);

14.18. Conhecimentos profissionais de arquitectura, projecto 
de construção e área de arquitectura.

* A versão, em língua chinesa, destes diplomas pode ser con-
sultada no seguinte endereço electrónico: http://www.macao-
law.gov.mo/.

Aos candidatos apenas são permitidas na prova de conhe-
cimentos a consulta de legislação e instruções referidas no 
respectivo programa do aviso (na sua versão original, sem ano-
tações do editor e sem qualquer nota ou registo pessoal).

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 4/2017, e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
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16. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

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 歐春鳳

正選委員：顧問高級技術員 徐家俊

  顧問高級技術員 李健強

候補委員：顧問高級技術員 林義財

  首席高級技術員 謝國樑

二零一九年十一月二十一日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $15,165.00）

（開考編號：03819/01-ITP）

按照社會文化司司長於二零一九年十一月七日之批示，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》，以及經第

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，以填補衛生局翻譯員職程中葡翻譯

範疇第一職階一等翻譯員共三個職缺：編制內二個職缺及以行

政任用合同制度填補一個職缺，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。

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

2.1 填補翻譯員職程中葡翻譯範疇第一職階一等翻譯員共

三個職缺：編制內二個職缺，及以行政任用合同制度填補翻譯員

職程中葡翻譯範疇第一職階一等翻譯員一個職缺。

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: Ao Chon Fong, técnica superior assessora.

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

Lei Kin Keong, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Lam I Choi, técnico superior assessor; e

 Che Kok Leong, técnico superior principal.

Serviços de Saúde, aos 21 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 15 165,00)

(Ref. do Concurso n.º 03819/01-ITP)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Novembro 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 total de 
três lugares vagos: dois do quadro do pessoal e um em regime de 
contrato administrativo de provimento, de intérprete-tradutor 
de 1.ª classe, 1.º escalão, área de línguas chinesa e portuguesa, 
da carreira de intérprete-tradutor, dos Serviços de Saúde, e dos 
que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da vali-
dade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais do regime de gestão uniformizada.

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

2.1 Para o preenchimento total de três lugares vagos: dois do 
quadro do pessoal e um em regime de contrato administrativo 
de provimento, de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de intérprete-tradutor;
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2.2 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

第一職階一等翻譯員的薪俸點為經第4/2017號法律修訂的

第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表七所載薪俸表

的490點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

4. 職務內容

一等翻譯員須忠於文章內容和寫作風格進行兩種正式語文

翻譯（中葡/葡中）；須忠於演說者的正確意思進行兩種正式語文

的接續傳譯或同聲傳譯（中葡/葡中）；對中葡及葡中文本進行翻

譯鑑定；可專注於獲指派的特定範疇的翻譯工作。

5. 報考條件

凡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，以及符合經第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》第十二條第三款規定，

或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人士，均可報考。

此外，必須於報考期限屆滿前（二零一九年十二月十七日

前）滿足以下5.1和5.2兩組要件內各一條件：

5.1 第一組：

5.1.1 具有中葡翻譯學士學位或同等學歷或不頒授學士學位

的連讀碩士或連讀博士學位；或

5.1.2 具有語言範疇（葡文或中文）學士學位或同等學歷或

不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位；或

5.1.3 具有其他範疇的學士學位或同等學歷或不頒授學士學

位的連讀碩士或連讀博士學位並合格完成《中葡文翻譯及傳譯

學習計劃》；

2.2 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 «Re-
gime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos».

3. Vencimento, direitos e regalias

O intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice 490 da tabela indiciária, constante do Mapa 7 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública. 

4. Conteúdo funcional

Ao intérprete-tradutor de 1.ª classe compete efectuar a tra-
dução de textos numa das línguas oficiais (chinês/português) 
para a outra e vice-versa, procurando respeitar o conteúdo e 
a forma dos mesmos; fazer a interpretação consecutiva ou si-
multânea de intervenções orais em uma das línguas oficiais 
(chinês/português) para a outra e vice-versa, procurando 
respeitar o sentido exacto do que é dito pelos intervenientes; 
prestar serviços de peritagem oficial em documentos escritos 
em qualquer das línguas oficiais; podendo ser especializado em 
certos tipos de tradução e ser designado em conformidade.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que reúnam os demais 
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos 
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente 
permanente da Região Administrativa Especial de Macau; 
maioridade; capacidade profissional; aptidão física e mental, 
e se encontrem nas situações indicadas 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 as alterações introduzidas pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º 
do Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

E que até ao termo do prazo de apresentação da candidatura 
(antes de 17 de Dezembro de 2019), reúnam uma das condições 
de cada um dos dois grupos constantes do 5.1 e 5.2, respectiva-
mente:

5.1 Grupo I

5.1.1 Possuir licenciatura ou equiparado, ou mestrado ou 
doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integra-
dos que não confira grau de licenciatura, em tradução e inter-
pretação em línguas portuguesa e chinesa; ou

5.1.2 Possuir licenciatura ou equiparado, ou mestrado ou 
doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integra-
dos que não confira grau de licenciatura, em línguas (língua 
portuguesa ou chinesa); ou 

5.1.3 Possuir licenciatura ou equiparado, ou mestrado ou 
doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integra-
dos que não confira grau de licenciatura, em qualquer outra 
área e com aproveitamento no curso de formação — Programa 
de Aprendizagem de Tradução e Interpretação das Línguas 
Chinesa e Portuguesa; 
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5.2 第二組：

5.2.1 具備醫學或康復治療相關的學士學位或同等學歷或不

頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位；或

5.2.2 具備護理、營養、公共衛生、法律、中英翻譯的學士學

位或同等學歷或不頒授學士學位的連讀的連讀碩士或連讀博士

學位。

6. 報考方式及期限

6.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年十一月二十八日

至十二月十七日）；

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內）

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，以助審查准考資格）；

5.2 Grupo II

5.2.1 Possuir licenciatura ou equiparado, ou mestrado ou 
doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integra-
dos que não confira grau de licenciatura, em medicina ou fisio-
terapia; ou

5.2.2 Possuir licenciatura ou equiparado, ou mestrado ou 
doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos inte-
grados que não confira grau de licenciatura, em enfermagem, 
nutrição, saúde pública, direito, tradução e interpretação em 
línguas inglesa e chinesa.

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 Administrati-
va Especial de Macau (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 
2019);

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» aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de 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 dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);
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c）合格完成《中葡文翻譯及傳譯學習計劃》的證明文件副

本，倘適用；

d）填妥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）、b）、c）（倘適用）和d）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7.1點a）、b）、c）（倘適用）和d）項所指的證明文

件，以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）、b）、c）（倘適用）和d）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）、b）、c）（倘適

用）和d）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的提交期間，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 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，分筆試及口試兩階段進

行：

第一階段：筆試（時間為三小時）；

第二階段：口試（時間為三十分鐘）；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

c) Cópia do documento comprovativo de aprovação no curso 
de formação — Programa de Aprendizagem de Tradução e Inter-
pretação das Línguas Chinesa e Portuguesa, quando aplicável;

d) «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), b), c) (quando 
aplicável) e d) do ponto 7.1 e ainda um registo biográfico emiti-
do pelo Serviço a que pertencem.

7.2.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-
ridos nas alíneas a), b), c) (quando aplicável) e d) do ponto 7.1, 
bem como do registo biográfico, se os mesmos já se encontra-
rem arquivados nos respectivos processos individuais, devendo 
ser declarado tal facto na apresentação da candidatura.

7.3 Na falta de apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a), b), c) (quando aplicável) e d) 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 comprovativos referidos nas alíneas 
a), b), c) (quando aplicável) e d) do ponto 7.1, deve entregar os 
originais para autenticação ou cópias autenticadas dos referi-
dos documentos dentro do prazo de entrega dos documentos 
necessários à instrução do processo 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 provimento, 
a participação à entidade competente para processo disciplinar 
e penal, conforme os casos.

7.6 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 — Provas de conhecimentos, que 
revestir-se-ão sob a forma de prova escrita e de prova oral e 
desenvolver-se-ão em 2 fases:

1.ª fase: prova escrita, com a duração de 3 horas;

2.ª fase: prova oral, com a duração de 30 minutos.

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.
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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——70%；

a）筆試——佔知識考試的50%；

b）口試——佔知識考試的50%；

甄選面試——20%；

履歷分析——10%。

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

三十四條規定的優先條件排序。

13. 考試範圍

筆試——中葡及葡中翻譯；

口試——中葡及葡中傳譯；

翻譯及傳譯的內容包括澳門特別行政區公共行政知識以及

國內外時事及通識。

進行筆試時，只許使用紙本字典作參考。

14. 任用次序

根據經第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十七條第一款及第二

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 na classificação 
final obtenham classificação inferior 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:

Provas de conhecimentos — 70%;

a) Prova escrita — representa 50% das provas de conheci-
mentos;

b) Prova oral — representa 50% das provas de conhecimentos;

Entrevista de selecção — 20%;

Análise curricular — 10%.

12. Condições de preferência

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

13. Programa das provas

Prova escrita — tradução de chinês para português e vice-versa;

Prova oral — interpretação de chinês para português e vice-
-versa.

A tradução e a interpretação terão como conteúdo matérias 
de Administração Pública da RAEM, actualidades nacionais e 
internacionais e conhecimentos gerais.

Na prova escrita apenas será permitido consultar dicionários 
em suporte papel.

14. Ordem de provimento

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 37.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção, e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos servicos públicos), 
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款規定，合格的投考人按最後成績名單的名次順序任用。任用次

序如下：

（1）以編制內職位的任用方式填補職位；

（2）以行政任用合同的任用方式填補職位。

15. 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

爵綜合醫院內）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

於仁伯爵綜合醫院內）並上載於衛生局網頁ht t p://w w w.s sm.

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

爵綜合醫院內）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/。

16. 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。

17. 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。

18. 典試委員會的組成

主席：顧問翻譯員 林慶玲

alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os can-
didatos aprovados são providos nos lugares segundo a ordena-
ção da lista classificativa final. O provimento faz-se de acordo 
com a seguinte ordem:

1) Lugares a preencher por provimento em lugar do quadro;

2) Lugares a preencher por provimento em contrato adminis-
trativo de provimento.

15. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Con-
de de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como disponibilizadas na página electrónica dos Serviços 
de Saúde, http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica dos 
SAFP em http://www.safp.gov.mo/, sendo publicados no Bo-
letim 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, sita no Centro Hospitalar Con-
de 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, sita no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, bem como disponibilizadas na página electrónica dos Ser-
viços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electró-
nica 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/.

16. 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.

17. 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».

18. Composição do júri

Presidente: Lam Heng Leng, intérprete-tradutora assessora.
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正選委員：顧問翻譯員 鄭婉君

  顧問翻譯員 劉培貞

候補委員：首席翻譯員 廖志偉

　　　　　首席翻譯員 張展望

二零一九年十一月二十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $14,609.00）

（開考編號：03719/01-ITP）

按照社會文化司司長於二零一九年十一月七日之批示，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》，以及經第

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衛生局翻

譯員職程中葡翻譯範疇第一職階二等翻譯員兩個職缺，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。

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

第一職階二等翻譯員的薪俸點為經第4/2017號法律修訂的

第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表七所載薪俸表

的440點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。

Vogais efectivas: Cheng da Rosa, Idalina, Intérprete-tradutora 
assessora; e

Lau Pui Cheng Maria Teresa, intérprete-tradutora assessora.

Vogais suplentes: Lio Chi Wai, intérprete-tradutora principal; e

Cheong Chin Mong, intérprete-tradutora principal.

Serviços de Saúde, aos 22 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 14 609,00)

(Ref. do Concurso n.º 03719/01-ITP)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Novembro 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 pro-
vimento, de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
de línguas chinesa e portuguesa, da carreira de intérprete-
-tradutor 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 de um concurso de avaliação de competências pro-
fissionais ou funcionais do regime de gestão uniformizada.

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 intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice 440 da tabela indiciária, constante do Mapa 7 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública. 
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4. 職務內容

二等翻譯員須忠於文章內容和寫作風格進行兩種正式語文

翻譯（中葡/葡中）；須忠於演說者的正確意思進行兩種正式語文

的接續傳譯或同聲傳譯（中葡/葡中）；對中葡及葡中文本進行翻

譯鑑定工作。

5. 報考條件

必須於報考期限屆滿前（二零一九年十二月十七日前）滿足

以下條件：

5.1 條件如下：

5.1.1 具有中葡翻譯學士學位或同等學歷或不頒授學士學位

的連讀碩士或連讀博士學位；或

5.1.2. 具有語言範疇（葡文或中文）學士學位或同等學歷或

不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位；或

5.1.3. 具有其他範疇的學士學位或同等學歷或不頒授學士

學位的連讀碩士或連讀博士學位並合格完成《中葡文翻譯及傳

譯學習計劃》；

5.2. 並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，以及符合經第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》第十二條第三款規

定，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人士，均可報

考。

6. 報考方式及期限

6.1. 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公

報》公佈後緊接的第一個工作日起計（即二零一九年十一月

二十八日至十二月十七日）；

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。

4. Conteúdo funcional

Ao intérprete-tradutor de 2.ª classe compete efectuar a tra-
dução de textos numa das línguas oficiais (chinês/português) 
para a outra e vice-versa, procurando respeitar o conteúdo e a 
forma dos mesmos; fazer a interpretação consecutiva ou simul-
tânea de intervenções orais em uma das línguas oficiais (chi-
nês/português) para a outra e vice-versa, procurando respeitar 
o sentido exacto do que é dito pelos intervenientes; prestar ser-
viços de peritagem oficial em documentos escritos em qualquer 
das línguas oficiais.

5. Condições de candidatura 

As seguintes condições devem ser atendidas antes do termo 
do período de apresentação da candidatura (antes de 17 de De-
zembro de 2019):

5.1. As condições são as seguintes: 

5.1.1. Podem candidatar-se os indivíduos que possuam li-
cenciatura ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura, em tradução e interpretação em línguas 
portuguesa e chinesa; ou

5.1.2.  Possuam licenciatura ou equiparado, ou mestrado ou 
doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integra-
dos que não confira grau de licenciatura, em línguas (língua 
portuguesa ou chinesa); ou 

5.1.3.  Possuam licenciatura ou equiparado, ou mestrado ou 
doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integra-
dos que não confira grau de licenciatura, em qualquer outra 
área e com aproveitamento no curso de formação — Programa 
de Aprendizagem de Tradução e Interpretação das Línguas 
Chinesa e Portuguesa; 

5.2. E que satisfaçam os demais requisitos gerais para o de-
sempenho de funções públicas, nos termos da legislação em 
vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região 
Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 
profissional; aptidão física e mental e se encontre nas situações 
indicadas no n.º 3 do artigo 12.º do Regulamento Administrati-
vo 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, ou no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento Adminis-
trativo 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 (de 28 de Novembro a 17 de Dezembro de 
2019);

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» aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de 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內）

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，以助審查准考資格）；

c）合格完成《中葡文翻譯及傳譯學習計劃》的證明文件副

本，倘適用；

d）填妥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）、b）、c）（倘適用）和d）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7.1點a）、b）、c）（倘適用）和d）項所指的證明文

件，以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。

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 dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) Cópia do documento comprovativo de aprovação no curso 
de formação — Programa de Aprendizagem de Tradução e 
Interpretação das Línguas Chinesa e Portuguesa, quando apli-
cável;

d) «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 
apresentar os documentos referidos nas alíneas a), b), c) (quando 
aplicável) e d) do ponto 7.1 e ainda um registo biográfico emiti-
do pelo Serviço a que pertencem;

7.2.2. Os candidatos vinculados à função pública ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a), b), c) (quando aplicável) e d) do ponto 7.1, bem como do 
registo biográfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
tal facto na apresentação da candidatura.
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7.3 如投考人無提交第7.1點a）、b）、c）（倘適用）和d）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）、b）、c）（倘適

用）和d）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成

任用卷宗所需文件的提交期間，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 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，分筆試及口試兩階段進

行：

第一階段：筆試（時間為三小時）；

第二階段：口試（時間為三十分鐘）；

b）第二項甄選方法——甄選面試；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

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。

在最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

7.3 Na falta de apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a), b), c) (quando aplicável) e d) 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), b), c) (quando 
aplicável) e d) do ponto 7.1, deve entregar os originais para 
autenticação ou cópias autenticadas dos referidos documentos 
dentro do prazo de entrega dos documentos necessários à ins-
trução do processo 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 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 — Provas de conhecimentos, que 
revestir-se-ão sob a forma de prova escrita e de prova oral e 
desenvolver-se-ão em 2 fases:

1.ª fase: prova escrita (com a duração de 3 horas);

2.ª fase: prova oral (com a duração de 30 minutos).

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

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 valores.

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 
final obtenham classificação inferior 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——70%；

a）筆試——佔知識考試的50%；

b）口試——佔知識考試的50%；

甄選面試——15%；

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

筆試——中葡及葡中翻譯；

口試——中葡及葡中傳譯；

翻譯及傳譯的內容包括澳門特別行政區公共行政知識以及

國內外時事及通識。

進行筆試時，只許使用紙本字典作參考。

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

爵綜合醫院內）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

於仁伯爵綜合醫院內）並上載於衛生局網頁ht t p://w w w.s sm.

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

爵綜合醫院內）張貼並上載於衛生局網頁http://www.ssm.gov.

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:

Provas de conhecimentos — 70%:

a) Prova escrita — representa 50% da prova de conhecimen-
tos;

b) Prova oral — representa 50% da prova de conhecimentos;

Entrevista de selecção — 15%;

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

Prova escrita — tradução de chinês para português e vice-
-versa;

Prova oral — interpretação de chinês para português e vice-
-versa.

A tradução e a interpretação terão como conteúdo matérias 
de Administração Pública da RAEM, actualidades nacionais e 
internacionais e conhecimentos gerais.

Na prova escrita apenas será permitido consultar dicionários 
em suporte papel.

14. Publicitação das listas

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Con-
de de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
bem como disponibilizadas na página electrónica dos Serviços 
de Saúde, http://www.ssm.gov.mo/, e na página electrónica dos 
SAFP em http://www.safp.gov.mo/, sendo publicados no Bo-
letim 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, sita no Centro Hospitalar Con-
de 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, sita no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, bem como disponibilizadas na página electrónica dos Ser-
viços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electró-
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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：顧問翻譯員 鄭婉君

正選委員：顧問翻譯員 林慶玲

  顧問翻譯員 劉培貞

候補委員：首席翻譯員 張展望

  首席翻譯員 廖志偉

二零一九年十一月二十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $13,636.00）

（開考編號：05119/04-T）

按照社會文化司司長於二零一九年十一月六日之批示，並

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公

務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》的規定，衛生局進行統一管理制度的專業或

職務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補本局技術員

nica 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/.

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: Cheng da Rosa, Idalina, intérprete-tradutora as-
sessora.

Vogais efectivas: Lam Heng Leng, intérprete-tradutora asses-
sora; e

Lau Pui Cheng, Maria Teresa, intérprete-tradutora assessora.

Vogais suplentes: Cheong Chin Mong, intérprete-tradutor 
principal; e

Lio Chi Wai, intérprete-tradutor principal.

Serviços de Saúde, aos 22 de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 13 636,00)

(Ref. do Concurso n.º 05119/04-T)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Novembro de 
2019, e nos termos definidos no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos», se encontra aberto o concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de dois lugares vagos, em regime de contrato admi-
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職程第一職階二等技術員（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的專業或職務能力評估對外開考，

旨在對擔任機電工程範疇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

補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及從具高等專科學位程度的學歷獲得專業知

識，以便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任

研究及應用的職務。

3. 職務內容

技術員（機電工程範疇）

研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發

展計劃、發出意見書，參與部門和跨部門性質的工作小組會議，

以備上級就機電工程範疇的政策和管理制訂措施作出決定。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修改的

第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第五級

別的350點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 任用方式

以行政任用合同方式聘用，根據第12/2015號法律《公共部

門勞動合同制度》第五條的規定，試用期為六個月。

6. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零一九年十二月十七日前）具有

機電工程、機械工程、電機工程或相類範疇高等專科學位程度

的高等課程學歷，並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），以及符合經第23/2017號行政法規修改的第

nistrativo de provimento, de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico, área de engenharia electromecânica, 
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 de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada 
e consiste na avaliação das competências específicas neces-
sárias ao exercício de funções de técnico, área de engenharia 
electromecânica.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nestes Servi-
ços, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
dradas em planificação estabelecida, requerendo uma espe-
cialização e conhecimentos profissionais adquiridos através de 
habilitação académica de curso superior de bacharelato. 

3. Conteúdo funcional

Técnico, área de engenharia electromecânica

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
ficos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre 
medidas de política e gestão na área de engenharia electrome-
cânica.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 350 da 
tabela indiciária, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime 
geral da Função Pública. 

5. Forma de provimento

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

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam habilita-
ções académicas ao nível de curso superior de bacharelato, em 
engenharia electromecânica, engenharia mecânica, engenharia 
electrotécnica ou afins, que satisfaçam os demais requisitos 
gerais para o desempenho de funções públicas, nos termos da 
legislação em vigor (nomeadamente: ser residente permanente 
da Região Administrativa Especial de Macau; maioridade; 
capacidade profissional, aptidão física e mental), até ao termo 
do prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 17 de 
Dezem bro de 2019) e se encontrem nas situações indicadas 
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14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二

條第三款規定，或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人

士，均可報考。

7. 報考方式及期限

7.1. 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（即2019年11月28日至12月17

日）；

7.2. 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

7.2.1. 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

投考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時

間（週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至五時

三十分）到澳門若憲馬路衛生局文書科（位於仁伯爵綜合醫院

內）提交。

7. 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《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。

8. 報考須提交的文件

8.1 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）本通告所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）填妥並經投考人簽署的第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。

no n.º 3 do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo REGA n.º 23/2017, ou no n.º 1 do artigo 2.º do REGA 
n.º 23/2017. 

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 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 (28 de Novembro a 17 de Dezembro de 
2019);

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

7.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pelo próprio ou por outrem, sem necessida-
de de procuração, dentro do prazo de apresentação de candida-
turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 
as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 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 — Macau.

7.2.2 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 de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidos no presente aviso (podem ser apresenta-
das as cópias de documentos comprovativos das disciplinas adi-
cionais relacionadas que frequentou para efeitos de apreciação 
da qualificação dos concursos de avaliação das competências 
profissionais ou funcionais);

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 cópias 
dos documentos comprovativos do mencionado.
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8.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第8.1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。

如第8.1點a）、b）項和c）項所指的證明文件以及個人資料紀

錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出

聲明。

8.3 第8.1點a）、b）項和c）項所指的證明文件的副本可以是

普通副本或經認證的副本。

8.4 如投考人無提交第8.1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。

8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履

歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。

8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作

答。

8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a）和b）項證明文

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

任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副

本。

8.8 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。

9. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為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。

若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。

10. 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；

8.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 8.1 e ainda 
um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a) 
e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do 
ponto 8.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatu-
ras. 

8.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e 
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 
8.1 podem ser simples ou autenticadas.

8.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a) a c) do ponto 8.1 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.

8.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição 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 mesma.

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

8.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos do-
cumentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 8.1, 
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos 
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos 
necessários à instrução do processo de provimento.

8.8 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.

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

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

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

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-
maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

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

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

11. 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。

12. 最後成績

最後成績是在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%。

13. 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。

14. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定名單張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）並上載於行政公職局網頁ht t p://w w w.

safp.gov.mo/及衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/，上述名單

的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公

報》。

各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告將會公佈於《澳

門特別行政區公報》，張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內），並上載於行政公職局網頁http://w w w.

safp.gov.mo/及衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處（位

於仁伯爵綜合醫院內）並上載於行政公職局網頁ht t p://w w w.

safp.gov.mo/及衛生局網頁http://www.ssm.gov.mo/，上述名單

的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》

公佈。

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.

11. 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.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência no ar-
tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017. 

14. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospita-
lar Conde de São Januário, sita na Estrada do Visconde de 
S. Januário, Macau, e disponibilizadas na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 
electrónica dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, 
sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau os anúncios com indicação dos locais em 
que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos 
de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, que será afixado na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, sita na Estrada do Visconde de 
S. Januário, Macau, e disponibilizados na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 
electrónica dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.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, sita na Estrada do Visconde de 
S. Januário, Macau, e disponibilizados na página electrónica 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página 
electrónica dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, 
sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau os anúncios com indicação dos locais em 
que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.
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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》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及衛生局網

頁http://www.ssm.gov.mo/。

15. 考試範圍

15.1. 六月九日第24/95/M號法令核准的《防火安全規章》；

15.2. 經第9/2019號法律修改的第8/2014號法律《預防和控

制環境噪音》；

15.3.  機電工程的知識；

15.4.  機電設備的設計、管理、工作原理知識及相關知識；

15.5.  消防、冷凍及空調系統知識；

15.6.  職業安全知識；

15.7.  編寫機電範疇的建議書、報告及公函。

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。

16. 適用法例

本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務

人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》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。

17. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

18. 典試委員會的組成

主席：首席高級技術員 何春明

正選委員：首席高級技術員 林宗亮

  一等技術員 陳文輝

候補委員：一等技術員 吳清溪

  一等技術員 杜展明

二零一九年十一月二十二日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $13,148.00）

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

15. Programa das provas

15.1 Decreto-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho — Regulamento 
de Segurança contra Incêndios;

15.2 Lei n.º 8/2014, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 9/2019 — «Lei de Prevenção e controlo do ruído ambiental»; 

15.3 Conhecimentos sobre a engenharia electromecânica;

15.4 Conhecimentos sobre concepção, gestão e teoria de 
funcionamento dos equipamentos electromecânicos e assuntos 
afins;

15.5 Conhecimentos sobre sistemas de segurança contra in-
cêndios, de refrigeração e de ar-condicionado;

15.6 Conhecimentos sobre a segurança ocupacional;

15.7 Redacção de propostas, relatórios e ofícios na área de 
engenharia electromecânica.

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.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administra-
tivo 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.

17. 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».

18. Composição do júri

Presidente: Ho Chon Meng, técnico superior principal.

Vogais efectivos: Lam Chong Leong, técnico superior princi-
pal; e

Chan Man Fai, técnico de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Ng Cheng Kai, técnico de 1.ª classe; e

Tou Chin Meng, técnico de 1.ª classe.

Serviços de Saúde, aos 22 de Novembro de 2019. 

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 13 148,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regi-
me de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 
vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de arquitectura, em regime de con-
trato administrativo de provimento, 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 Macau n.º 50, II Série, de 12 de De-
zembro de 2018:

Candidatos aprovados:

Ordem
N.º do 

candidato
 Nome

Classificação
final

1.º 01 Chao, Chi Man 1219XXXX ....... 74,55

2.º 08 Lam, Wa Leong 1327XXXX ....... 65,80

3.º 02 Che, Chi Hong 5199XXXX ....... 65,10

4.º 10 Leong, Chon Kit 5176XXXX ........ 56,58

5.º 14 Wong, Weng Seng 5185XXXX ....... 55,79

6.º 13 U, Kok Iao 1227XXXX ....... 51,68

Candidatos excluídos:

N.º do 
candidato

 Nome Notas

06 Lam Ka Chon 1229XXXX (a)

04 Ho, Chi Chon 5188XXXX (b)

Observações para os candidatos excluídos:

(a) Por ter obtido classificação inferior a 50 valores na classi-
ficação final;

(b) Por ter faltado à entrevista de selecção, nos termos do 
n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017. 

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia se-
guinte à data da publicação do anúncio ou da lista no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau referente 
à presente lista, para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, o Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 2019).

教 育 暨 青 年 局

名 單

教育暨青年局以行政任用合同制度填補高級技術員職程建

築範疇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對外開考，現公佈最後成績名單如下：

合格的投考人：

名次
准考人

編號
 姓名

最後

成績

1.º 01 周子文 1219XXXX ........................ 74.55

2.º 08 林華亮 1327XXXX ........................ 65.80

3.º 02 謝智康 5199XXXX ........................ 65.10

4.º 10 梁俊傑 5176XXXX ........................ 56.58

5.º 14 黃永誠 5185XXXX ........................ 55.79

6.º 13 余珏佑 1227XXXX ........................ 51.68

被除名的投考人：

准考人

編號
姓名 備註

06 林家俊 1229XXXX （a）

04 何指晉 5188XXXX （b）

備註（被除名的投考人）：

（a）最後成績低於50分。

（b）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第三十一條第十款

的，因缺席甄選面試而被除名。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第三十六條的規定，投考

人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起計十個

工作天內，就本名單向許可開考的實體，社會文化司司長提起上

訴。

（經社會文化司司長於二零一九年十一月十三日的批示認可）
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二零一九年十月三十一日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：處長 黃超然

正選委員：首席顧問高級技術員 何培基

  首席顧問高級技術員 鄧楚君

（是項刊登費用為 $2,990.00）

教育暨青年局以行政任用合同制度填補高級技術員職程土

木工程範疇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對外開考，現公佈最後成績名單如

下：

合格的投考人：

名次 准考人

編號

姓名 最後成績

1.º 14 陳偉雄 5167XXXX ............................. 78.72

2.º 40 李銘光 5169XXXX ............................. 78.69

3.º 23 許高鵬 5167XXXX ............................. 75.88

4.º 39 李明輝 5178XXXX ............................. 73.75

5.º 53 盧毓源 5208XXXX ............................. 70.45

6.º 49 林劍航 1304XXXX ............................. 70.43

7.º 71 黃美娜 5207XXXX ............................. 68.60

8.º 72 汪柏靈 5139XXXX ............................. 68.00

9.º 24 姚啟賢 1250XXXX ............................. 65.28

10.º 54 羅詩茗 1466XXXX ............................. 65.21

11.º 2 歐雁楓 1248XXXX ............................. 65.16

12.º 56 鮑志成 7443XXXX ............................. 64.43

13.º 6 陳以靖 1243XXXX ............................. 63.07

14.º 27 高嘉俊 5202XXXX ............................. 62.98

15.º 12 陳小瑩 1419XXXX ............................. 62.53

16.º 59 石嘉誠 5158XXXX ............................. 62.10

17.º 70 黃健威 5148XXXX ............................. 61.99

18.º 45 梁佩芬 5133XXXX ............................. 61.80

19.º 47 梁永達 5100XXXX ............................. 61.48

20.º 7 陳潤錡 5169XXXX ............................. 60.54

21.º 5 陳志強 5088XXXX ............................. 60.43

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 31 de 
Outubro de 2019.

O Júri:

Presidente: Wong Chio In, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Ho Pui Kei, técnico superior assessor prin-
cipal; e

Tang Cho Kuan, técnica superior assessora principal.

(Custo desta publicação $ 2 990,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de cinco 
lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de engenharia civil, em re-
gime de contrato administrativo de provimento, da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, e dos que vierem a ve-
rificar-se nesta Direcção de Serviços 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:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
candidato

Nome Classificação 
final

1.º 14 Chan, Wai Hong 5167XXXX......78,72

2.º 40 Lei, Meng Kuong 5169XXXX ......78,69

3.º 23 Hoi, Kou Pang 5167XXXX......75,88

4.º 39 Lei, Meng Fai 5178XXXX ......73,75

5.º 53 Lou, Iok Un 5208XXXX .....70,45

6.º 49 Lin, Kim Hong 1304XXXX .....70,43

7.º 71 Wong, Mei Na 5207XXXX .....68,60

8.º 72 Wong, Pak Leng 5139XXXX......68,00

9.º 24 Io, Kai In 1250XXXX .....65,28

10.º 54 Luo, Shiming 1466XXXX .....65,21

11.º 2 Ao, Ngan Fong 1248XXXX .....65,16

12.º 56 Pao, Chi Seng 7443XXXX .....64,43

13.º 6 Chan, I Cheng 1243XXXX .....63,07

14.º 27 Kou, Ka Chon 5202XXXX .....62,98

15.º 12 Chan, Sio Ieng 1419XXXX ......62,53

16.º 59 Seak, Ka Seng 5158XXXX .....62,10

17.º 70 Wong, Kin Wai 5148XXXX ......61,99

18.º 45 Leong, Pui Fan 5133XXXX ......61,80

19.º 47 Leong, Weng Tat 5100XXXX .....61,48

20.º 7 Chan, Ion Kei 5169XXXX ......60,54

21.º 5 Chan, Chi Keong 5088XXXX .....60,43
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名次 准考人

編號

姓名 最後成績

22.º 52 陸子健 5199XXXX ............................. 58.76

23.º 48 梁家傑 1240XXXX ............................. 58.38

24.º 36 李灶威 5079XXXX ............................. 58.16

25.º 78 胡文瀚 5205XXXX ............................. 58.08

26.º 19 馮啟豪 5146XXXX ............................. 55.33

被除名的投考人： 

准考人

編號

姓名 備註

1 區錦輝 5155XXXX （a）

9 陳嘉倫 1286XXXX （a）

11 陳樂文 1280XXXX （a）

13 陳達聰 5104XXXX （a）

18 朱學賢 5180XXXX （a）

25 葉德龍 5162XXXX （a）

30 黎兆泉 5210XXXX （a）

31 林潮 1382XXXX （a）

57 潘筠慧 5098XXXX （a）

備註（被除名的投考人）：

（a）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第三十一條第十款

的，因缺席甄選面試而被除名。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第三十六條的規定，投考

人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起計十個

工作天內，就本名單向許可開考的實體，社會文化司司長提起上

訴。

（經社會文化司司長於二零一九年十一月十三日的批示認可）

二零一九年十月三十一日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：處長 黃超然

正選委員：職務主管 冼尚禮

候補委員：顧問高級技術員 吳燮坤

（是項刊登費用為 $4,485.00）

Ordem N.º do 
candidato

Nome Classificação 
final

22.º 52 Lok, Chi Kin 5199XXXX .....58,76

23.º 48 Leung, Ka Kit 1240XXXX .....58,38

24.º 36 Lei, Chou Wai 5079XXXX .....58,16

25.º 78 Wu, Man Hon 5205XXXX .....58,08

26.º 19 Fong, Kai Hou 5146XXXX......55,33

Candidatos excluídos:

N.º do 
candidato

Nome Notas

1 Ao, Kam Fai 5155XXXX (a)

9 Chan, Ka Lon 1286XXXX (a)

11 Chan, Lok Man 1280XXXX (a)

13 Chan, Tat Chong 5104XXXX (a)

18 Chu, Hok In 5180XXXX (a)

25 Ip, Tak Long 5162XXXX (a)

30 Lai, Sio Chun 5210XXXX (a)

31 Lam, Chio 1382XXXX (a)

57 Pun, Kwan Vai 
Luisa Maria 5098XXXX (a)

Observação para os candidatos excluídos:

(a) Por terem faltado à entrevista de selecção, nos termos do 
n.º 10 do artigo 31.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. 

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia se-
guinte à data da publicação do anúncio ou da lista no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau referente 
à presente lista, para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, o Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 2019).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 31 de 
Outubro de 2019.

O Júri:

Presidente: Wong Chio In, chefe de divisão.

Vogal efectivo: Sin Seong Lai, chefia funcional.

Vogal suplente: Ng Sit Kuan, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 4 485,00)
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教育暨青年局以行政任用合同制度填補高級技術員職程社

會工作範疇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對外開考，現公佈最後成績名單如

下：

合格的投考人：

名次 准考人

編號

姓名  最後成績

1.º 1 歐陽展達 5170XXXX ........................ 80.60

2.º 48 余愷珊 5097XXXX........................ 80.51

3.º 16 蔡敏芝 5100XXXX ........................ 74.44

4.º 20 何麗忠 5137XXXX ........................ 74.25

5.º 13 張美玲 5117XXXX ........................ 73.19

6.º 25 郭超群 1256XXXX ........................ 66.90

7.º 11 張瑛瑛 5191XXXX ........................ 66.85

8.º 15 蔡柳妮 7437XXXX ........................ 64.64

9.º 6 陳敏麗 1354XXXX ........................ 64.62

10.º 26 林邦妮 5095XXXX ........................ 64.35

11.º 53 黃杰榮 5199XXXX ........................ 62.75

12.º 4 陳健熙 5168XXXX ........................ 62.65

13.º 3 陳紫君 1283XXXX ........................ 62.53

14.º 31 李抒曼 5137XXXX ........................ 61.55

15.º 58 余詠恩 1299XXXX ........................ 61.33

16.º 14 徐麗芬 5199XXXX ........................ 59.59

17.º 37 勞佩儀 5208XXXX ........................ 58.09

18.º 49 余潔華 5175XXXX ........................ 56.89

19.º 10 卓保榮 1215XXXX ........................ 55.94

20.º 52 黃婷婷 1366XXXX ........................ 55.92

21.º 56 王斯敏 5101XXXX ........................ 55.83

22.º 7 陳淑瑜 5158XXXX ........................ 54.30

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第三十六條的規定，投考

人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起計十個

工作天內，就本名單向許可開考的實體，社會文化司司長提起上

訴。

（經社會文化司司長於二零一九年十一月十三日的批示認可）

二零一九年十月三十一日於教育暨青年局

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
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 carreira 
de técnico superior, área de serviço social, em regime de con-
trato administrativo de provimento, 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 Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 12 de Dezem-
bro de 2018:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
candidato

Nome  Classificação
 final

1.º 1 Ao Ieong, Chin Tat 5170XXXX ...... 80,60

2.º 48 U Hoi San 5097XXXX ..... 80,51

3.º 16 Choi, Man Chi 5100XXXX ..... 74,44

4.º 20 Ho, Lai Chong 5137XXXX ..... 74,25

5.º 13 Cheong, Mei Leng 5117XXXX ...... 73,19

6.º 25 Kuok, Chiu Kwan 1256XXXX ..... 66,90

7.º 11 Cheong, Ieng Ieng 5191XXXX ..... 66,85

8.º 15 Choi, Lao Nei 7437XXXX ..... 64,64

9.º 6 Chan, Man Lai 1354XXXX ..... 64,62

10.º 26 Lam, Pong Nei 5095XXXX ..... 64,35

11.º 53 Wong, Kit Weng 5199XXXX ..... 62,75

12.º 4 Chan, Kin Hei 5168XXXX...... 62,65

13.º 3 Chan, Chi Kuan 1283XXXX ..... 62,53

14.º 31 Lei, Su Man 5137XXXX ..... 61,55

15.º 58 Yu, Weng Ian 1299XXXX ..... 61,33

16.º 14 Choi, Lai Fan 5199XXXX ..... 59,59

17.º 37 Lo, Pui Yi 5208XXXX ..... 58,09

18.º 49 U, Kit Wa 5175XXXX ...... 56,89

19.º 10 Cheok, Pou Weng 1215XXXX ..... 55,94

20.º 52 Wong Teng Teng 1366XXXX ..... 55,92

21.º 56 Wong, Si Man 5101XXXX ...... 55,83

22.º 7 Chan, Sok U 5158XXXX ..... 54,30

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia se-
guinte à data da publicação do anúncio ou da lista no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau referente 
à presente lista, para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, o Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 2019).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 31 de 
Outubro de 2019.



20180 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 48 期 —— 2019 年 11 月 27 日

典試委員會：

主席：中心主任 馮紫華

正選委員：首席顧問高級技術員 陳鳳蓮

  顧問高級技術員 蕭詠恩

（是項刊登費用為 $2,877.00）

教育暨青年局以行政任用合同制度填補技術輔導員職程一

般行政技術輔助範疇第一職階二等技術輔導員十九個職缺，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對外開考，現公佈最後成

績名單如下：

合格的投考人：

名次 准考人

編號

姓名  最後成績

1.º 1079 李麗華 5136XXXX ..................... 73.20

2.º 759 葉雅清 1250XXXX ..................... 70.75

3.º 56 陳伺彥 5206XXXX ..................... 69.50

4.º 1228 梁雪儀 5157XXXX ..................... 69.33

5.º 1810 黃家豪 5119XXXX ..................... 68.78

6.º 1532 潘嘉莉 5191XXXX ..................... 67.87

7.º 1801 黃邢宜 5121XXXX ..................... 66.62

8.º 1875 黃思雅 1218XXXX ..................... 65.85

9.º 754 葉建敏 1235XXXX ..................... 65.60

10.º 953 林美娜 5154XXXX ..................... 65.25

11.º 110 陳家賢 1245XXXX ..................... 65.08

12.º 1567 施榮超 5146XXXX ..................... 64.88

13.º 643 洪清朗 1327XXXX ..................... 64.78（a）

14.º 1523 潘曉彤 1306XXXX ..................... 64.78

15.º 736 饒桂詩 1248XXXX ..................... 64.75

16.º 1142 梁靜婷 7441XXXX ..................... 64.52

17.º 1240 梁慧冰 5134XXXX ..................... 64.45

18.º 1605 蘇淑儀 1329XXXX ..................... 64.28

19.º 770 葉頴驥 5209XXXX ..................... 64.05

20.º 1971 張宇飛 1443XXXX ..................... 64.00

21.º 866 郭婉瑩 1218XXXX ..................... 63.57

22.º 1788 黃杏盈 5212XXXX ..................... 63.48

23.º 1340 陸德林 1260XXXX ..................... 63.40

O Júri:

Presidente: Fong Chi Wa, directora de centro.

Vogais efectivas: Chan Fong Lin, técnica superior assessora 
principal; e

Sio Weng Ian, técnica superior assessora.

(Custo desta publicação $ 2 877,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de dezanove 
lugares vagos de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administra-
tivo geral, em regime de contrato administrativo de provimento 
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 Macau n.º 50, II 
Série, de 12 de Dezembro de 2018:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
candidato

 Nome  Classificação 
 final

1.º 1079 Lei, Lai Wa 5136XXXX ...... 73,20

2.º 759 Ip, Nga Cheng 1250XXXX ...... 70,75

3.º 56 Chan, Chi In 5206XXXX ...... 69,50

4.º 1228 Leong, Sut I 5157XXXX ...... 69,33

5.º 1810 Wong, Ka Hou 5119XXXX ....... 68,78

6.º 1532 Pun, Ka Lei 5191XXXX ...... 67,87

7.º 1801 Wong, Ieng I 5121XXXX ...... 66,62

8.º 1875 Wong, Si Nga 1218XXXX ...... 65,85

9.º 754 Ip, Kin Man 1235XXXX ...... 65,60

10.º 953 Lam, Mei Na 5154XXXX ...... 65,25

11.º 110 Chan, Ka In 1245XXXX ...... 65,08

12.º 1567 Si, Weng Chio 5146XXXX....... 64,88

13.º 643 Hong, Cheng 
Long 1327XXXX ...... 64,78 (a)

14.º 1523 Poon, Hio Tong 1306XXXX ...... 64,78

15.º 736 Io, Kuai Si 1248XXXX ...... 64,75

16.º 1142 Leong, Cheng 
Teng 7441XXXX ...... 64,52

17.º 1240 Leong, Wai Peng 5134XXXX ...... 64,45

18.º 1605 Sou, Sok I 1329XXXX ...... 64,28

19.º 770 Ip, Weng Kei 5209XXXX ...... 64,05

20.º 1971 Zhang, Yufei 1443XXXX....... 64,00

21.º 866 Kuok, Un Ieng 1218XXXX ...... 63,57

22.º 1788 Wong, Hang Ieng 5212XXXX ...... 63,48

23.º 1340 Lok, Tak Lam 1260XXXX ...... 63,40
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名次 准考人

編號

姓名  最後成績

24.º 1513 彭凱晴 1225XXXX ..................... 63.37

25.º 92 陳欣宜 1257XXXX ..................... 63.35

26.º 1746 尹智灝 1216XXXX ..................... 63.33

27.º 1782 黃俊宇 1348XXXX ..................... 63.08

28.º 211 陳永雄 5208XXXX ..................... 63.07

29.º 1933 胡嘉碧 5199XXXX ..................... 63.00

30.º 442 徐嘉欣 5183XXXX ..................... 62.98

31.º 1256 梁綺君 1230XXXX ..................... 62.93

32.º 1649 鄧玉燕 1234XXXX ..................... 62.90

33.º 258 周婉琪 5101XXXX ..................... 62.88（a）

34.º 1930 胡曉雯 1231XXXX ..................... 62.88

35.º 314 鄭煒煒 1355XXXX ..................... 62.77

36.º 1656 鄧碧琪 5110XXXX ..................... 62.75（a）

37.º 1814 黃嘉賢 5114XXXX ..................... 62.75

38.º 197 陳偉俊 5170XXXX ..................... 62.62

39.º 1854 黃雅意 1283XXXX ..................... 62.57

40.º 1429 吳海玲 5166XXXX ..................... 62.37

41.º 1136 李泳威 5167XXXX ..................... 62.30

42.º 898 黎淑賢 5185XXXX ..................... 62.27

43.º 1516 彭美芬 1265XXXX ..................... 62.10

44.º 944 林冠安 5208XXXX ..................... 62.08

45.º 672 黃家裕 1483XXXX ..................... 62.07

46.º 248 周文意 1240XXXX ..................... 62.00

47.º 745 翁詠敏 5147XXXX ..................... 61.98

48.º 48 陳振暉 5201XXXX ..................... 61.78

49.º 1032 李轉君 5160XXXX ..................... 61.50

50.º 848 郭子安 1252XXXX ..................... 60.98

51.º 1459 吳麗晶 1345XXXX ..................... 60.50

52.º 1840 王莉萍 1310XXXX ..................... 60.25

53.º 1737 黃文詩 5211XXXX ..................... 60.03

54.º 19 區馨雲 5170XXXX ..................... 59.93

55.º 1006 劉雪瑩 1239XXXX ..................... 59.83

56.º 1701 余德鋒 1298XXXX ..................... 59.65

57.º 818 高詠欣 5186XXXX ..................... 59.48

58.º 520 馮靜子 1352XXXX ..................... 59.28

59.º 1949 許堯 1428XXXX ..................... 59.12

60.º 994 劉嘉悅 1264XXXX ..................... 58.97

61.º 1717 阮文雅 5190XXXX ..................... 58.82

62.º 1111 李心怡 1308XXXX ..................... 58.23

63.º 1017 劉智欣 5109XXXX ..................... 58.02

64.º 1536 潘健業 5197XXXX ..................... 57.92

Ordem N.º do 
candidato

 Nome  Classificação 
 final

24.º 1513 Pang, Hoi Cheng 1225XXXX ...... 63,37

25.º 92 Chan, Ian I 1257XXXX ...... 63,35

26.º 1746 Wan, Chi Hou 1216XXXX ...... 63,33

27.º 1782 Wong, Chon U 1348XXXX ...... 63,08

28.º 211 Chan, Weng 
Hong 5208XXXX ...... 63,07

29.º 1933 Wu, Ka Pek 5199XXXX ...... 63,00

30.º 442 Choi, Ka Ian 5183XXXX ....... 62,98

31.º 1256 Leung, Yi Kwan 1230XXXX ...... 62,93

32.º 1649 Tang, Iok In 1234XXXX ...... 62,90

33.º 258 Chao, Un Kei 5101XXXX ....... 62,88 (a)

34.º 1930 Wu, Hio Man 1231XXXX ...... 62,88

35.º 314 Cheang, Wai Wai 1355XXXX ...... 62,77

36.º 1656 Tang, Pek Kei 5110XXXX ....... 62,75 (a)

37.º 1814 Wong, Ka In 5114XXXX ....... 62,75

38.º 197 Chan, Wai Chon 5170XXXX ....... 62,62

39.º 1854 Wong, Nga I 1283XXXX ...... 62,57

40.º 1429 Ng, Hoi Leng 5166XXXX ...... 62,37

41.º 1136 Lei, Weng Wai 5167XXXX....... 62,30

42.º 898 Lai, Sok In 5185XXXX ...... 62,27

43.º 1516 Pang, Mei Fan 1265XXXX ...... 62,10

44.º 944 Lam, Kun On 5208XXXX ...... 62,08

45.º 672 Huang, Jiayu 1483XXXX ...... 62,07

46.º 248 Chao, Man I 1240XXXX ...... 62,00

47.º 745 Iong, Weng Man 5147XXXX ....... 61,98

48.º 48 Chan, Chan Fai 5201XXXX ...... 61,78

49.º 1032 Lei, Chun Kuan 5160XXXX ....... 61,50

50.º 848 Kuok, Chi On 1252XXXX ...... 60,98

51.º 1459 Ng, Lai Cheng 1345XXXX ...... 60,50

52.º 1840 Wong, Lei Peng 1310XXXX ....... 60,25

53.º 1737 Vong, Man Si 5211XXXX ...... 60,03

54.º 19 Ao, Heng Wan 5170XXXX ....... 59,93

55.º 1006 Lao, Sut Ieng 1239XXXX ...... 59,83

56.º 1701 U, Tak Fong 1298XXXX ...... 59,65

57.º 818 Kou, Weng Ian 5186XXXX ...... 59,48

58.º 520 Fong, Cheng Chi 1352XXXX ...... 59,28

59.º 1949 Xu, Yao 1428XXXX ...... 59,12

60.º 994 Lao, Ka Ut 1264XXXX ...... 58,97

61.º 1717 Un, Man Nga 5190XXXX ...... 58,82

62.º 1111 Lei, Sum Yi 1308XXXX ...... 58,23

63.º 1017 Lau, Chi Ian 5109XXXX ....... 58,02

64.º 1536 Pun, Kin Ip 5197XXXX ...... 57,92
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名次 准考人

編號

姓名  最後成績

65.º 73 陳杏瑩 1223XXXX ..................... 57.80

66.º 458 徐舜瑩 5196XXXX ..................... 56.70

67.º 1168 梁綺文 1365XXXX ..................... 56.27

68.º 1199 梁君澤 5204XXXX ..................... 56.10

69.º 566 何雄業 5126XXXX ..................... 53.98

70.º 956 林佩怡 1363XXXX ..................... 53.60

71.º 190 陳童偉 1272XXXX ..................... 53.17

備註（合格的投考人）：

（a） 得分相同，按第14/2016號行政法規第三十四條的規定

優先排序。

被除名的投考人：

准考人

編號

姓名 備註

7 歐陽鍵邦 1223XXXX （b）

64 陳楚玲 5190XXXX （b）

115 陳嘉敏 5213XXXX （b）

113 陳嘉敏 1224XXXX （b）

278 鄭鳳瑜 5151XXXX （b）

333 程嘉瑤 5167XXXX （b）

353 張鳳鳴 1260XXXX （b）

361 張一華 1349XXXX （b）

499 朱麗娟 1244XXXX （b）

502 朱偉南 5211XXXX （b）

561 何智穎 1390XXXX （b）

645 洪飛鷹 1304XXXX （b）

671 黃家儀 1283XXXX （b）

682 任嘉暉 5187XXXX （b）

836 關文靜 1244XXXX （b）

868 郭婉雯 5170XXXX （b）

902 林澤波 5183XXXX （b）

917 林曉穎 1247XXXX （b）

1001 劉柯漢 1345XXXX （b）

1035 李顯欣 1222XXXX （b）

1090 李美欣 1226XXXX （b）

1120 李婉婷 1235XXXX （b）

1277 廖楚鈞 5210XXXX （b）

1278 廖克健 1415XXXX （b）

1330 呂偉彤 5177XXXX （b）

1338 駱健強 5184XXXX （b）

1339 駱倩怡 5167XXXX （b）

1345 盧彩儀 5201XXXX （b）

Ordem N.º do 
candidato

 Nome  Classificação 
 final

65.º 73 Chan, Hang Ieng 1223XXXX ...... 57,80

66.º 458 Choi, Son Ieng 5196XXXX ...... 56,70

67.º 1168 Leong, I Man 1365XXXX ...... 56,27

68.º 1199 Leong, Kuan 
Chak 5204XXXX ...... 56,10

69.º 566 Ho, Hong Ip 5126XXXX ...... 53,98

70.º 956 Lam, Pui I 1363XXXX ...... 53,60

71.º 190 Chan, Tong Wai 1272XXXX ...... 53,17

Nota para os candidatos aprovados:

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

Candidatos excluídos:

N.º do 
candidato

Nome Notas

7 Ao Ieong, Kin Pong 1223XXXX (b)

64 Chan, Cho Leng 5190XXXX (b)

115 Chan, Ka Man 5213XXXX (b)

113 Chan, Ka Man 1224XXXX (b)

278 Cheang, Fong U 5151XXXX (b)

333 Cheng, Ka Io 5167XXXX (b)

353 Cheong, Fong Meng 1260XXXX (b)

361 Cheong, Iat Wa 1349XXXX (b)

499 Chu, Li Chuan 1244XXXX (b)

502 Chu, Wai Nam 5211XXXX (b)

561 Ho, Chi Weng 1390XXXX (b)

645 Hong, Fei Ieng 1304XXXX (b)

671 Huang, Jiayi 1283XXXX (b)

682 Iam, Ka Fai 5187XXXX (b)

836 Kuan, Man Cheng 1244XXXX (b)

868 Kuok, Un Man 5170XXXX (b)

902 Lam, Chak Po 5183XXXX (b)

917 Lam, Hio Weng 1247XXXX (b)

1001 Lao, O Hon 1345XXXX (b)

1035 Lei, Hin Ian 1222XXXX (b)

1090 Lei, Mei Ian 1226XXXX (b)

1120 Lei, Un Teng 1235XXXX (b)

1277 Lio, Cho Kuan 5210XXXX (b)

1278 Lio, Hak Kin 1415XXXX (b)

1330 Loi, Wai Tong 5177XXXX (b)

1338 Lok, Kin Keong 5184XXXX (b)

1339 Lok, Sin I 5167XXXX (b)

1345 Lou, Choi I 5201XXXX (b)
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准考人

編號

姓名 備註

1443 吳家欣 1304XXXX （b）

1455 吳璟昌 5131XXXX （b）

1721 袁成業 1365XXXX （b）

1742 胡智強 1357XXXX （b）

1758 黃澤堅 5190XXXX （b）

1807 黃玉梅 1233XXXX （b）

1815 黃家琪 5174XXXX （b）

1846 黃敏貴 5211XXXX （b）

1910 黃慧茵 7439XXXX （b）

1978 莊杏榆 1330XXXX （b）

備註（被除名的投考人）：

（b）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第三十一條第十款

的，因缺席甄選面試而被除名。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》第三十六條的規定，投考

人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起計十個

工作天內，就本名單向許可開考的實體，社會文化司司長提起上

訴。

（經社會文化司司長於二零一九年十一月十三日的批示認可）

二零一九年十月三十一日於教育暨青年局

典試委員會：

主席：職務主管 薛鳳翹

正選委員：顧問高級技術員 盧碧燕

  顧問高級技術員 黃禧驥

（是項刊登費用為 $8,982.00）

公 告

為填補教育暨青年局行政任用合同人員以下空缺，經於二零

一九年九月十一日第三十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊

登以考核方式開考的通告，現根據經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級培訓》

第二十七條第二款的規定，確定名單已張貼在約翰四世大馬路

N.º do 
candidato

Nome Notas

1443 Ng, Ka Ian 1304XXXX (b)

1455 Ng, Keng Cheong 5131XXXX (b)

1721 Un, Seng Ip 1365XXXX (b)

1742 Vu, Chi Keong 1357XXXX (b)

1758 Wong, Chak Kin 5190XXXX (b)

1807 Wong, Iok Mui 1233XXXX (b)

1815 Wong, Ka Kei 5174XXXX (b)

1846 Wong, Man Kuai 5211XXXX (b)

1910 Wong, Wai Ian 7439XXXX (b)

1978 Zhuang, Xingyu 1330XXXX (b)

Observação para os candidatos excluídos:

(b) Por terem faltado à entrevista de selecção, nos termos 
do n.º 10 do artigo 31.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.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia se-
guinte à data da publicação do anúncio ou da lista no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau referente 
à presente lista, para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, o Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Novembro de 2019).

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 31 de 
Outubro de 2019.

O Júri:

Presidente: Sit Fong Kio, chefia funcional.

Vogais efectivos: Lou Pek In, técnica superior assessora; e

Wong Hei Kei, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 8 982,00)

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser 
consultadas, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e 
também no website desta Direcção de Serviços: http://www.
dsej.gov.mo), as listas definitivas dos candidatos admitidos aos 
concursos de prestação de provas, para o preenchimento dos 
seguintes lugares, em regime de contrato administrativo de 
provimento da Direcção dos Serviços de Educação e Juventu-
de, abertos por avisos publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 11 de 
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7-9號一樓（或可瀏覽本局網頁：http://www.dsej.gov.mo）以供查

閱。

第一職階中學教育一級教師職程：

──特殊教育範疇──十缺（職位編號：DS03/2019）

──學科領域：中文──一缺（職位編號：DS04/2019）

──學科領域：中文──一缺（職位編號：DS05/2019*）

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師（小學）職程：

──特殊教育範疇──四缺（職位編號：DP04/2019**）

──常識範疇──一缺（職位編號：DP05/2019*）

──音樂範疇──一缺（職位編號：DP06/2019）

──中文範疇──五缺（職位編號：DP07/2019***）

──中文範疇──五缺（職位編號：DP08/2019）

──數學範疇──一缺（職位編號：DP09/2019）

──英文範疇──一缺（職位編號：DP10/2019）

*於行政單位擔任工作

**於公立學校擔任教學工作或於行政單位擔任工作

***以普通話授課

二零一九年十一月二十日於教育暨青年局

局長 老柏生

（是項刊登費用為 $2,640.00）

文 化 局

公 告

文化局為招聘行政任用合同第一職階中學教育一級教師

（鋼琴學科，教學語文為中文）一缺，經於二零一九年九月四日

第三十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登通過考核方式進

Setembro de 2019, nos termos do artigo 27.º, n.º 2, do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017:

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

— Área do ensino especial — dez lugares (Número de refe-
rência: DS03/2019)

— Área disciplinar: língua chinesa — um lugar (Número de 
referência: DS04/2019)  

— Área disciplinar: língua chinesa — um lugar (Número de 
referência: DS05/2019*)

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

— Área do ensino especial — quatro lugares (Número de 
referência: DP04/2019**) 

— Área de conhecimentos gerais — um lugar (Número de 
referência: DP05/2019*) 

— Área de música — um lugar (Número de referência: 
DP06/2019) 

— Área de língua chinesa — cinco lugares (Número de refe-
rência: DP07/2019***) 

— Área de língua chinesa — cinco lugares (Número de refe-
rência: DP08/2019) 

— Área de matemática — um lugar (Número de referência: 
DP09/2019)

— Área de língua inglesa — um lugar (Número de referên-
cia: DP10/2019) 

*  Exercer funções na subunidade administrativa.

** Exercer funções de docente em escola oficial ou exercer 
funções na subunidade administrativa.

***Leccionar a aula em Mandarim.

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 20 de 
Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 2 640,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
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行對外開考的開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十七條第二款的規定公佈，投考人確定名單已張貼於澳門塔

石廣場文化局大樓內之告示板（查閱時間：週一至週四，上午九

時至下午一時、下午二時三十分至下午五時四十五分；週五，上午

九時至下午一時、下午二時三十分至下午五時三十分），及上載於

文化局網頁（http://www.icm.gov.mo），以供查閱。

二零一九年十一月二十一日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $1,382.00）

體 育 局

通 告

就刊登於二零一九年九月二十五日第三十九期《澳門特別行

政區公報》第二組內，有關體育局進行統一管理制度的專業或職

務能力評估對外開考，以行政任用合同制度填補高級技術員職

程第一職階二等高級技術員（法律範疇）一個職缺，以及填補開

考有效期屆滿前本局出現的職缺，現根據社會文化司司長二零

一九年十一月十五日的批示，批准澳門大學高級導師李建基的迴

避申請，免除擔任典試委員會候補委員，以及更改典試委員會成

員組成如下：

主席：體育局廳長 林國洪

正選委員：體育局顧問高級技術員 羅雁玲

  澳門大學助理教授 蘇建峰

候補委員：澳門大學高級導師 錢釗強

  體育局廳長 鄒國偉

二零一九年十一月二十一日於體育局

局長 潘永權

（是項刊登費用為 $1,575.00）

trativo n.º 23/2017, se encontra afixada, para efeitos de consul-
ta, no quadro de anúncios do Instituto Cultural, na Praça do 
Tap Siac, Edifício do Instituto Cultural, 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 publicada na página 
electrónica deste Instituto — http://www.icm.gov.mo — a lista 
definitiva dos candidatos ao concurso externo, de prestação de 
provas, para o preenchimento de um lugar de docente do en-
sino secundário de nível 1, 1.º escalão (área disciplinar: piano, 
em língua veicular chinesa), em regime de contrato administra-
tivo de provimento do Instituto Cultural, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 36, II Série, de 4 de Setembro de 2019.

Instituto Cultural, aos 21 de Novembro de 2019.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Novembro de 
2019, foi autorizado o pedido de impedimento apresentado por 
Lee Kin Kei, assistente eventual da Universidade de Macau. A 
alteração da composição do júri do concurso de avaliação 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 carreira 
de técnico superior, área jurídica, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento do Instituto do Desporto, e dos que 
vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade 
do concurso, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 25 de Setembro de 
2019, com os seguintes elementos:

Presidente: Lam Kuok Hong, chefe de departamento do Ins-
tituto do Desporto.

Vogais efectivos: Manuela Mendes Rodrigues, técnica supe-
rior assessora do Instituto do Desporto; e

Sou Kin Fong, professor auxiliar da Universidade de Macau.

Vogais suplentes: Chin Chio Keong, assistente eventual da 
Universidade de Macau; e

Chao Kuok Wai, chefe de departamento do Instituto do Des-
porto.

Instituto do Desporto, aos 21 de Novembro de 2019.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)
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澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/052/2019）

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：

根據社會文化司司長於二零一九年十一月十九日作出之批

示，為澳門大學提供環校穿梭巴士服務進行公開招標，提供服務

的期間為二零二零年三月一日至二零二二年二月二十八日。

有意競投者可從二零一九年十一月二十七日起，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》，每份為澳門元壹佰元正

（$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十二月二日

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，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十二月十八日下午五

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元柒萬捌仟元正

（$78,000.00），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十二月十九日上午十時正，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。

二零一九年十一月二十日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $2,130.00）

（公開招標編號：PT/003/2020）

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

佈以下公開招標公告：

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncios

(Concurso Público n.º PT/052/2019)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau pu-
blicado 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 Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Novembro de 2019, 
encontra-se aberto o concurso público para a prestação de ser-
viços de transporte com percurso circular no campus da Uni-
versidade de Macau, durante o período compreendido entre 1 
de Março de 2020 e 28 de Fevereiro de 2022.

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 27 de Novembro 
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 10,00 horas do dia 2 de Dezembro 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 18 de Dezembro de 2019. Os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-
tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 
e prestar uma caução provisória no valor de setenta e oito mil 
patacas ($78 000,00), 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 
19 de Dezembro de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício 
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 20 de Novembro de 2019.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 2 130,00)

(Concurso Público n.º PT/003/2020)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau pu-
blicado 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:
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根據社會文化司司長於二零一九年十一月十九日作出之批

示，為澳門大學應用物理及材料工程研究院供應及安裝太陽能

電池及光電器件測試設備進行公開招標。

有意競投者可從二零一九年十一月二十七日起，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》，每份為澳門元壹佰元正

（$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。講解會將安排於二零一九年十二月三日上午十時正

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。

截止遞交投標書日期為二零二零年一月七日下午五時三十分

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元陸萬元正（$60,000.00），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。

開標日期為二零二零年一月八日上午十時正，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。

二零一九年十一月二十一日於澳門大學

副校長 高薇

（是項刊登費用為 $2,005.00）

通 告

根據《行政程序法典》第三十七條及經第14/2006號行政命

令核准的《澳門大學章程》第四十條第二款之規定，經聽取校董

會意見後，澳門大學財務管理委員會於二零一九年十月二十三日

第三十六次會議決議如下：

一、授予資訊及通訊科技總監司徒 璠或其代任人作出下

列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單

位的開支，上限為$150,000.00（澳門元壹拾伍萬圓整）；

De acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura, de 19 de Novembro de 2019, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação de equipamentos de teste de células solares e de dis-
positivos optoelectrónicos para o Instituto de Física Aplicada e 
Engenharia de Materiais da Universidade de Macau.

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 27 de Novembro 
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. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 10,00 horas do dia 3 de 
Dezembro de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Admi-
nistrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Univer-
sidade, Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 7 de Janeiro de 2020. 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 sessenta mil patacas 
($60 000,00), 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 
8 de Janeiro de 2020, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Admi-
nistrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Univer-
sidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 21 de Novembro de 2019.

A Vice-Reitora, Kou Mei.

(Custo desta publicação $ 2 005,00)

Avisos

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a Comissão 
de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na sua 36.ª 
sessão, realizada no dia 23 de Outubro de 2019, deliberou o se-
guinte:

1. Delegar no director do Gabinete para as Tecnologias de 
Informação e Comunicação, Si Tou Kuok Fan, ou no seu subs-
tituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $150 000,00 (cento e cin-
quenta mil patacas);
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（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

（三）核准其管轄員工進行超時工作的開支。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下主管

人員或其代任人。

四、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。

五、由二零一九年十一月二十一日起至本通告在《澳門特別

行政區公報》刊登日期間，獲授權者或其代任人在上述授權範圍

內所作之行為均被追認。

六、本授權自公佈日起生效。

二零一九年十一月六日於澳門大學

澳門大學財務管理委員會：

校長：宋永華教授

副校長：Rui Paulo da Silva Martins教授

副校長：葛偉教授

副校長：蘇基朗教授

副校長：高薇博士

澳門大學校長根據《行政程序法典》第三十七條及經第

14/2006號行政命令核准的《澳門大學章程》第二十九條第四款

之規定，作出本決定：

一、授予資訊及通訊科技總監司徒 璠或其代任人作出下

列行為的職權：

（一）核准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

（二）核准其管轄的員工參與不超過七天之培訓、研討會、

座談會及其他同類活動；

（三）核准其管轄的員工進行超時工作；

（四）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所

需的一切行為；

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, 
entre o dia 21 de Novembro de 2019 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

6. A presente delegação entra em vigor na data da sua publi-
cação.

Universidade de Macau, aos 6 de Novembro de 2019.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.

O Vice-Reitor, Professor Doutor So Kee Long Billy.

A Vice-Reitora, Doutora Kou Mei.

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director do Gabinete para as Tecnologias de 
Informação e Comunicação, Si Tou Kuok Fan, ou no seu subs-
tituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados 
em acções de formação, seminários, discussões e outras activi-
dades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;
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（五）代表澳門大學簽訂澳門大學電腦硬件及軟件設備的維

修保養服務合同；

（六）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所

需之公函及文件。

二、本授權不妨礙授權者行使監督權及收回權。

三、本授權中授予的權力可部分轉授予獲授權者轄下主管

人員或其代任人。

四、對行使本授權而作出的行為，得提起必要訴願。

五、由二零一九年十一月二十一日起至本通告在《澳門特別

行政區公報》刊登日期間，獲授權者或其代任人在上述授權範圍

內所作之行為均被追認。

六、本決定自公佈日起生效。

二零一九年十月十七日於澳門大學

校長 宋永華教授

（是項刊登費用為 $4,565.00）

澳門大學健康科學學院院長根據《行政程序法典》第三十八

條及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》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第

十七款作出本決定：

一、轉授予健康科學學院代副院長陳國凱或其代任人作出

下列行為的職權：

（一）核准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

（二）核准其管轄的員工進行超時工作；

（三）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所

需的一切行為；

（四）核准發出其管轄的學生個人檔案的證明書，但有關學

術成績及學籍資料除外；

（五）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所

需之公函及文件。

5) Assinar, em representação da Universidade de Macau, os 
contratos de prestação de serviços de reparação e manutenção 
de hardware e software dos equipamentos de informática da 
Universidade de Macau;

6) Assinar correspondência oficial e documentos relativos aos 
assuntos no âmbito das suas competências, necessários para exe-
cutar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação do delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de chefia sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, 
entre o dia 21 de Novembro de 2019 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 17 de Outubro de 2019.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 4 565,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e do n.º 17 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 31 de Janeiro de 
2018, o director da Faculdade de Ciências da Saúde da Univer-
sidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no subdirector, substituto, da Faculdade de Ciên-
cias da Saúde, Chen Guokai, ou no seu substituto, os poderes 
para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos 
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excep-
ção das informações respeitantes aos resultados académicos e 
aos estatutos individuais dos estudantes;

5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos aos 
assuntos no âmbito das suas competências, necessários para exe-
cutar as decisões tomadas pelas entidades competentes.
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二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、由二零一九年八月三十日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍

內所作之行為均被追認。

五、本決定自公佈日起生效。

澳門大學健康科學學院院長根據《行政程序法典》第三十八

條及刊登於二零一四年十二月二十六日第五十二期第二組《澳門

特別行政區公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會

核准之授權的第三款作出本決定：

一、轉授予健康科學學院代副院長陳國凱或其代任人作出

下列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單

位的開支，上限為$15,000.00（澳門元壹萬伍仟圓整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

（三）核准其管轄員工進行超時工作的開支。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、由二零一九年八月三十日起至本通告在《澳門特別行政

區公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍

內所作之行為均被追認。

五、本決定自公佈日起生效。

二零一九年十一月十九日於澳門大學

健康科學學院院長 Chuxia Deng

（是項刊登費用為 $3,783.00）

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 30 de Agosto de 2019 e a data da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela Co-
missão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, que 
foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II 
Série, de 26 de Dezembro de 2014, o director da Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no subdirector, substituto, da Faculdade de 
Ciências da Saúde, Chen Guokai, ou no seu substituto, os po-
deres para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento 
privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos traba-
lhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelegados, 
entre o dia 30 de Agosto de 2019 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 19 de Novembro de 2019.

O Director da Faculdade de Ciências da Saúde, Chuxia 
Deng.

(Custo desta publicação $ 3 783,00)
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澳門大學科技學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及

刊登於二零一九年二月二十七日第九期第二組《澳門特別行政區

公報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第三款作

出本決定：

一、轉授予土木及環境工程系主任周萬歡或其代任人作出

下列行為的職權：

（一）核准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

（二）核准其管轄的員工進行超時工作；

（三）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所

需的一切行為；

（四）核准發出其管轄的學生個人檔案的證明書，但有關學

術成績及學籍資料除外；

（五）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所

需之公函及文件。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、由二零一九年八月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍內

所作之行為均被追認。

五、本決定自公佈日起生效。

澳門大學科技學院院長根據《行政程序法典》第三十八條及

刊登於二零一九年二月二十七日第九期第二組《澳門特別行政區

公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會核准之授權

的第三款作出本決定：

一、轉授予土木及環境工程系主任周萬歡或其代任人作出

下列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單

位的開支，上限為$15,000.00（澳門元壹萬伍仟圓整）；

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro 
de 2019, o director da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar na chefe do Departamento da Engenharia Civil 
e Ambiental, Zhou Wanhuan, ou no seu substituto, os poderes 
para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justi-
ficação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos 
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excep-
ção das informações respeitantes aos resultados académicos e 
aos estatutos individuais dos estudantes;

5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários para 
executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Agosto de 2019 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela Co-
missão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, que 
foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II 
Série, de 27 de Fevereiro de 2019, o director da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar na chefe do Departamento da Engenharia 
Civil e Ambiental, Zhou Wanhuan, ou no seu substituto, os 
poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil 
patacas);
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（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

（三）核准其管轄員工進行超時工作的開支。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、由二零一九年八月一日起至本通告在《澳門特別行政區

公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍內

所作之行為均被追認。

五、本決定自公佈日起生效。

二零一九年十一月十九日於澳門大學

科技學院院長 Xu Chengzhong

（是項刊登費用為 $3,658.00）

社 會 保 障 基 金

名 單

統一管理制度——

社會保障基金編制內第一職階二等高級技術員（資訊範疇）

專業或職務能力評估對外開考

（招聘編號：Rec01/2019）

為填補社會保障基金編制內高級技術員職程第一職階二等

高級技術員（資訊範疇）四個職缺，以及填補開考有效期屆滿前

出現的職缺，經於二零一九年三月六日第十期《澳門特別行政區

公報》第二組刊登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：

及格的投考人：

名次 姓名 澳門居民身份證編號 最後成績

1.º 胡錦和 5153XXXX ................................. 75.10

2.º李景輝 5195XXXX ................................. 74.97

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Agosto de 2019 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 19 de Novembro de 2019.

O Director da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Xu 
Chengzhong.

(Custo desta publicação $ 3 658,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Lista

(Recrutamento n.º: Rec01/2019)

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, externo, para técnico 

superior de 2.ª classe, 1.º escalão, do quadro do pessoal do 

Fundo de Segurança Social (área de informática)

Lista de classificação final dos candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, exter-
no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 
de quatro lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, área de informática, 
do quadro do pessoal do Fundo de Segurança Social, e dos que 
vierem a verificar-se neste Fundo até ao termo da validade do 
concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 6 de 
Março de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem Nome N.º de BIRM Classificação 
 final

1.º Wu, Kam Wo 5153XXXX ................... 75,10

2.º Lei, Keng Fai 5195XXXX .................. 74,97
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名次 姓名 澳門居民身份證編號 最後成績

3.º潘煦進 1225XXXX ................................. 68.20

4.º崔振威 1328XXXX ................................. 68.07

5.º 賀文靖 5168XXXX ................................. 67.72

6.º蘇淑鳳 1329XXXX ................................. 67.25

7.º 陳童彬 1316XXXX ................................. 66.83

8.º楊健偉 5191XXXX ................................. 66.75

9.º 許松濤 1253XXXX ................................. 66.65

10.º 李英南 5114XXXX ................................. 66.52

11.º 陳日欣 7397XXXX ................................. 66.48

12.º龍擎峰 5173XXXX ................................. 65.38

13.º 范偉標 1328XXXX ................................. 64.53

14.º 楊智猛 5110XXXX ................................. 63.72

15.º 袁浩江 5176XXXX ................................. 63.63

16.º 陳嘉輝 1239XXXX ................................. 63.52

17.º 黃富恒 5192XXXX ................................. 63.13

18.º 楊小藝 1331XXXX ................................. 63.05

19.º 譚康威 5169XXXX ................................. 62.88

20.º陳德彬 1327XXXX ................................. 62.58

21.º 黃桂明 5146XXXX ................................. 62.52

22.º黃僑峰 5126XXXX ................................. 62.50

23.º蔡聰明 1294XXXX ................................. 62.32（a）

24.º許海波 1325XXXX ................................. 62.32（a）

25.º 吳俊杰 1215XXXX ................................. 61.30

26.º文禮俊 5125XXXX ................................. 61.02

27.º 鄭錦峰 5150XXXX ................................. 60.98

28.º潘志偉 5189XXXX ................................. 60.78

29.º 李錦就 5179XXXX ................................. 60.45

30.º林宇滔 5196XXXX ................................. 59.93

31.º 施明亮 5160XXXX ................................. 59.88

32.º趙承恩 1242XXXX ................................. 59.62

33.º 蘇嘉穎 5187XXXX ................................. 59.60

34.º謝偉鴻 5172XXXX ................................. 59.25

35.º 何錦華 5168XXXX ................................. 59.02

36.º許李豪 1226XXXX ................................. 58.72

37.º 陳文泰 5180XXXX ................................. 58.37

38.º方逸鏗 5186XXXX ................................. 58.30

39.º 陳詠豪 5149XXXX ................................. 57.88

40.º葉家寧 5124XXXX ................................. 57.85

41.º 梁國棠 5102XXXX ................................. 57.43

42.º蘇世杰 5197XXXX ................................. 57.07

Ordem Nome N.º de BIRM Classificação 
 final

3.º Pun, U Chon 1225XXXX .................. 68,20

4.º Choi, Chan Wai 1328XXXX .................. 68,07

5.º Ho, Man Cheng 5168XXXX................... 67,72

6.º Sou, Sok Fong 1329XXXX .................. 67,25

7.º Chan, Tong Pan 1316XXXX................... 66,83

8.º Ieong, Kin Wai 5191XXXX .................. 66,75

9.º Hoi, Chong Tou 1253XXXX .................. 66,65

10.º Lei, Ieng Nam 5114XXXX ................... 66,52

11.º Chan, Iat Ian 7397XXXX .................. 66,48

12.º Long, Keng Fong 5173XXXX ................... 65,38

13.º Fan, Wai Pio 1328XXXX .................. 64,53

14.º Ieong, Chi Mang 5110XXXX ................... 63,72

15.º Un, Hou Kong 5176XXXX ................... 63,63

16.º Chan, Ka Fai 1239XXXX .................. 63,52

17.º Wong, Fu Hang 5192XXXX .................. 63,13

18.º Ieong, Sio Ngai 1331XXXX .................. 63,05

19.º Tam, Hong Wai 5169XXXX ................... 62,88

20.º Chan, Tak Pan 1327XXXX .................. 62,58

21.º Wong, Kuai Meng 5146XXXX................... 62,52

22.º Wong, Kio Fong 5126XXXX .................. 62,50

23.º Choi, Chong Meng 1294XXXX .................. 62,32 (a)

24.º Hoi, Hoi Po 1325XXXX .................. 62,32 (a)

25.º Ng, Chon Kit 1215XXXX .................. 61,30

26.º Man, Lai Chon 5125XXXX .................. 61,02

27.º Cheang, Kam Fong 5150XXXX .................. 60,98

28.º Pun, Chi Wai 5189XXXX ................... 60,78

29.º Lei, Kam Chao 5179XXXX ................... 60,45

30.º Lam, U Tou 5196XXXX .................. 59,93

31.º Si, Meng Leong 5160XXXX ................... 59,88

32.º Chio, Seng Ian 1242XXXX .................. 59,62

33.º Sou, Ka Weng 5187XXXX .................. 59,60

34.º Che, Wai Hong 5172XXXX ................... 59,25

35.º Ho, Kam Wa 5168XXXX................... 59,02

36.º Hoi, Lei Hou 1226XXXX .................. 58,72

37.º Chan, Man Tai 5180XXXX .................. 58,37

38.º Fong, Iat Hang 5186XXXX .................. 58,30

39.º Chan, Weng Hou 5149XXXX ................... 57,88

40.º Eaip, Ka Neng 5124XXXX .................. 57,85

41.º Leong, Kuok Tong 5102XXXX .................. 57,43

42.º Sou, Sai Kit 5197XXXX .................. 57,07
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名次 姓名 澳門居民身份證編號 最後成績

43.º 梁偉棋 5164XXXX ................................. 56.38

44.º馮紹恆 1229XXXX ................................. 55.25

45.º 朱耀文 5109XXXX ................................. 55.15

46.º蘇奕欽 1330XXXX ................................. 54.63

47.º 伍漢強 5089XXXX ................................. 54.18

48.º湯銘耀 5206XXXX ................................. 53.98

49.º 劉懷東 5058XXXX ................................. 53.67

備註（及格的投考人）：

（a）得分相同，根據經第2 3/ 2 017號行政法規修改的第

14/2016號行政法規第三十四條規定訂出排名的優先次序。

被除名的投考人：

序號 姓名 澳門居民身份證編號 備註

1 任仲婷 1222XXXX （a）

2 楊杰雄 5154XXXX （a）

3 李穎忠 5189XXXX （a）

4 羅俊偉 1230XXXX （a）

5 潘志立 1272XXXX （a）

6 阮振南 5135XXXX （a）

7 黃景坤 5206XXXX （a）

備註（被除名的投考人）：

（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，因缺席甄選面試而被除名。

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十一月十八日的批示認可）

二零一九年十一月十一日於社會保障基金

典試委員會：

主席：組織及資訊處處長 冼偉棠

正選委員：首席顧問高級技術員 盧兆宏

  首席顧問高級技術員 江暹珍

（是項刊登費用為 $6,297.00）

Ordem Nome N.º de BIRM Classificação 
 final

43.º Leong, Wai Kei 5164XXXX ................... 56,38

44.º Fung, Siu Hang 1229XXXX .................. 55,25

45.º Chu, Io Man 5109XXXX ................... 55,15

46.º Sou, Iek Iam 1330XXXX .................. 54,63

47.º Ng, Hon Keong 5089XXXX .................. 54,18

48.º Tong, Meng Io 5206XXXX .................. 53,98

49.º Lau, Wai Tong 5058XXXX .................. 53,67

Observação para os candidatos aprovados:

(a) Igualdade de classificação: preferência nos termos do artigo 
34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

Candidatos excluídos:

Ordem  Nome N.º de BIRM Nota

1 Iam, Chong Teng 1222XXXX (a)

2 Ieong, Kit Hong 5154XXXX (a)

3 Lei, Weng Chong 5189XXXX (a)

4 Lo, Chon Wai 1230XXXX (a)

5 Pun, Chi Lap 1272XXXX (a)

6 Un, Chan Nam 5135XXXX (a)

7 Wong, Keng Kuan 5206XXXX (a)

Observação para os candidatos excluídos:

(a) Por terem faltado à entrevista de selecção, nos termos do 
n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017.

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 Ad-
ministrativa Especial de Macau.

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

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

Fundo de Segurança Social, aos 11 de Novembro de 2019.

O Júri:

Presidente: Sin Vai Tong, chefe da Divisão de Organização e 
Informática.

Vogais efectivos: Lou Siu Van, técnico superior assessor 
principal; e

Kong Chim Chan, técnica superior assessora principal.

(Custo desta publicação $ 6 297,00)
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公 告

茲公佈，為填補社會保障基金編制內高級技術員職程第一

職階二等高級技術員（中文寫作傳意範疇）一個職缺，以及填補

開考有效期屆滿前出現的職缺，經於二零一九年九月十一日第

三十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以統一管理制度的

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，將有關開考的投考人確定名單張貼

於澳門宋玉生廣場249-263號中土大廈18樓社會保障基金公告欄

（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），並上載於社會保障基金網頁（http://www.fss.

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

二零一九年十一月二十一日於社會保障基金

行政管理委員會代主席 陳寶雲

（是項刊登費用為 $1,337.00）

海 事 及 水 務 局

名 單

統一管理制度──專業或職務能力評估對外開考

海事及水務局雜役範疇第一職階勤雜人員

為填補海事及水務局以行政任用合同任用的勤雜人員職程

第一職階勤雜人員（雜役範疇）三個職缺，以及填補開考有效期

屆滿前出現的職缺。經二零一九年三月十三日第十一期《澳門特

別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能

力評估對外開考通告，現公佈最後成績名單如下：

及格的投考人：

名次 姓名 身份證編號 最後成績

1.º 禤華 1443XXXX ............................ 77.00 

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, no qua-
dro informativo da sede do Fundo de Segurança Social (FSS), 
sito na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 249-263, Edf. 
China Civil Plaza, 18.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 horas e das 14,30 às 17,45 horas, 
e sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), 
e disponibilizada na página electrónica do FSS (http://www.
fss.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de um lugar vago de técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
comunicação escrita em língua chinesa, do quadro do pessoal 
do Fundo de Segurança Social, e dos que vierem a verificar-se 
neste Fundo até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 37, II Série, de 11 de Setembro de 2019. 

 Fundo de Segurança Social, aos 21 de Novembro de 2019.

A Presidente do Conselho de Administração, substituta, 
Chan Pou Wan.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Lista

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, na 

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

para auxiliar, 1.º escalão, área de servente

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três 
lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de 
servente, da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e 
de Água, 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 11, II Série, de 13 de Março de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem     Nome  N.º de BIR
 Classificação 

 final

1.º Hun, Wa 1443XXXX..................... 77,00
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名次 姓名 身份證編號 最後成績

2.º 周紅玲 1403XXXX ............................ 71.03 

3.º 樊佩儀 1277XXXX ............................ 70.43 

4.º 李愛賢 1484XXXX ............................ 70.30 

5.º 詹麗暖 1510XXXX ............................ 65.40 

6.º 周子微 5154XXXX ............................ 64.97 

7.º 朱容飛 1526XXXX ............................ 64.20 

8.º 何志鵬 1219XXXX ............................ 63.77（a）

9.º 關銀好 5091XXXX ............................ 63.77（a）

10.º 黃泉仔 5117XXXX ............................ 63.47 

11.º 梁潤連 1297XXXX ............................ 63.00 

12.º 黎虹卉 1522XXXX ............................ 61.43 

13.º 黃振偉 5115XXXX ............................ 61.37 

14.º 朱麗飛 1526XXXX ............................ 60.97 

15.º 陳雪瑩 1363XXXX ............................ 60.73 

16.º 盧順金 1236XXXX ............................ 60.10 

17.º 馬玉蓮 1402XXXX ............................ 59.33 

18.º 吳月娥 1221XXXX ............................ 58.87 

19.º 林小英 1274XXXX ............................ 58.57 

20.º 張麗霞 5148XXXX ............................ 57.70 

21.º 梁彬元 7373XXXX ............................ 56.10 

22.º 陳福威 5214XXXX ............................ 56.07 

23.º 林懿玲 5084XXXX ............................ 56.00 

24.º 陳鳳惠 7355XXXX ............................ 55.80 

25.º 陳錦明 7377XXXX ............................ 55.60 

26.º 佘愛碧 1384XXXX ............................ 55.37 

27.º 黃俏琼 7432XXXX ............................ 55.21 

28.º 韋桂珍 1469XXXX ............................ 54.90 

29.º 李翠雲 5057XXXX ............................ 54.07 

30.º 林幹 1493XXXX ............................ 53.67 

31.º 劉嘉琪 5126XXXX ............................ 53.50 

32.º 劉超群 1291XXXX ............................ 53.44 

33.º 李雲龍 7372XXXX ............................ 53.40 

34.º 高思慧 5099XXXX ............................ 53.27 

35.º 許添勝 5061XXXX ............................ 53.26 

36.º 吳演威 1221XXXX ............................ 52.84 

37.º 賴玉珍 1276XXXX ............................ 52.40 

38.º 江保寧 5111XXXX ............................ 52.33 

Ordem     Nome  N.º de BIR
 Classificação 

 final

2.º Chao, Hong Leng 1403XXXX .................... 71,03

3.º Fan, Pui I 1277XXXX .................... 70,43

4.º Li, Aixian 1484XXXX .................... 70,30

5.º Zhan, Linuan 1510XXXX ..................... 65,40

6.º Chao, Chi Mei 5154XXXX .................... 64,97

7.º Zhu, Rongfei 1526XXXX .................... 64,20

8.º Ho, Chi Pang 1219XXXX .................... 63,77 (a)

9.º Kuan, Ngan Hou 5091XXXX .................... 63,77 (a)

10.º Wong, Chun Chai 5117XXXX ..................... 63,47

11.º Leong, Ion Lin 1297XXXX .................... 63,00

12.º Lai, Hong Wai 1522XXXX .................... 61,43

13.º Wong, Chun Wai 5115XXXX .................... 61,37

14.º Zhu, Lifei 1526XXXX .................... 60,97

15.º Chen, Xueying 1363XXXX .................... 60,73

16.º Lo, Shun Kam 1236XXXX .................... 60,10

17.º Ma, Iok Lin 1402XXXX .................... 59,33

18.º Ng, Ut Ngo 1221XXXX .................... 58,87

19.º Lam, Sio Ieng 1274XXXX .................... 58,57

20.º Cheong, Lai Ha 5148XXXX ..................... 57,70

21.º Leong, Pan Un 7373XXXX .................... 56,10

22.º Chan, Fok Wai 5214XXXX ..................... 56,07

23.º Lam, I Leng 5084XXXX .................... 56,00

24.º Chan, Fong Wai 7355XXXX .................... 55,80

25.º Chan, Kam Meng 7377XXXX .................... 55,60

26.º Se, Oi Pek 1384XXXX .................... 55,37

27.º Wong, Chio Keng 7432XXXX .................... 55,21

28.º Wai, Kuai Chan 1469XXXX..................... 54,90

29.º Lei, Choi Van 5057XXXX .................... 54,07

30.º Lin, Gan 1493XXXX ..................... 53,67

31.º Lao, Ka Kei 5126XXXX .................... 53,50

32.º Lao, Chio Kuan 1291XXXX .................... 53,44

33.º Lei, Wan Long 7372XXXX .................... 53,40

34.º Kou, Si Wai 5099XXXX .................... 53,27

35.º Hoi, Tim Seng 5061XXXX .................... 53,26

36.º Ng, In Wai 1221XXXX .................... 52,84

37.º Lai, Iok Chan 1276XXXX .................... 52,40

38.º Kong, Pou Neng 5111XXXX ..................... 52,33



N.º 48 — 27-11-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 20197

名次 姓名 身份證編號 最後成績

39.º 譚子亮 5093XXXX ............................ 52.10 

40.º 孔慧娙 5205XXXX ............................ 51.77 

41.º 布少鎣 1226XXXX ............................ 51.63 

42.º 麥財葉 7443XXXX ............................ 51.40 

43.º 陳啓聰 1317XXXX ............................ 51.02 

44.º 陳羚心 5204XXXX ............................ 50.70（a）

45.º 楊富強 5200XXXX ............................ 50.70（a）

46.º 楊可瑩 1247XXXX ............................ 50.70（a）

47.º 陳靄恩 5130XXXX ............................ 50.70（a）

48.º 林梓鳳 1524XXXX ............................ 50.47（a）

49.º 謝麗妍 5171XXXX ............................ 50.47（a）

50.º 梁潤枝 1465XXXX ............................ 50.47（a）

51.º 郭子聰 1317XXXX ............................ 50.32 

52.º 陳慧貞 5095XXXX ............................ 50.25 

53.º 雷家安 1246XXXX ............................ 50.23（a）

54.º 周建東 1309XXXX ............................ 50.23（a）

55.º 張英華 1313XXXX ............................ 50.23（a）

56.º 李旭文 1287XXXX............................ 50.03 

57.º 程志源 1232XXXX ............................ 50.00（a）

58.º 黃淑明 7442XXXX ............................ 50.00（a）

備註（及格的投考人）：

（a）得分相同，按照經第2 3/ 2 017號行政法規修改的第

14/2016號行政法規第三十四條的規定優先排序。

被淘汰或被除名的投考人：

序號 姓名 身份證編號 備註

1 陳國良 5197XXXX （b）

2 陳樂賢 1319XXXX （b）

3 陳順愛 7435XXXX （b）

4 陳惠紅 5122XXXX （b）

5 周凱鑫 1348XXXX （b）

6 鄭雅芬 5143XXXX （b）

7 鄭達邦 1228XXXX （b）

8 鄭展圖 1235XXXX （b）

9 張金容 1470XXXX （b）

10 張美嬌 1522XXXX （b）

11 張雪瑩 5136XXXX （b）

12 張華華 1424XXXX （b）

13 蔡新式 1303XXXX （b）

Ordem     Nome  N.º de BIR
 Classificação 

 final

39.º Tam, Chi Leong 5093XXXX .................... 52,10

40.º Hung, Wai Ieng 5205XXXX .................... 51,77

41.º Po, Siu Ying 1226XXXX .................... 51,63

42.º Mak, Choi Ip 7443XXXX .................... 51,40

43.º Chan, Kai Chung 1317XXXX..................... 51,02

44.º Chan, Leng Sam 5204XXXX .................... 50,70 (a)

45.º Ieong, Fu Keong 5200XXXX .................... 50,70 (a)

46.º Ieong, Ho Ieng 1247XXXX .................... 50,70 (a)

47.º Chan, Oi Ian 5130XXXX .................... 50,70 (a)

48.º Lam, Chi Fong 1524XXXX .................... 50,47 (a)

49.º Che, Lai In 5171XXXX ..................... 50,47 (a)

50.º Liang, Runzhi 1465XXXX .................... 50,47 (a)

51.º Kuok, Chi Chong 1317XXXX..................... 50,32

52.º Chan, Wai Cheng 5095XXXX .................... 50,25

53.º Loi, Ka On 1246XXXX .................... 50,23 (a)

54.º Chau, Kin Tong 1309XXXX .................... 50,23 (a)

55.º Cheong, Ieng Wa 1313XXXX .................... 50,23 (a)

56.º Lei, Iok Man 1287XXXX .................... 50,03

57.º Cheng, Chi Un 1232XXXX .................... 50,00 (a)

58.º Wong, Sok Meng 7442XXXX .................... 50,00 (a)

Observações para os candidatos aprovados:

(a) Igualdade de classificação: ordem de preferência, nos ter-
mos do artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

Candidatos excluídos:

N.º Nome N.º de BIR Notas

1 Chan, Kuok Leong 5197XXXX (b)

2 Chan, Lok In 1319XXXX (b)

3 Chan, Son Oi 7435XXXX (b)

4 Chan, Wai Hong 5122XXXX (b)

5 Chao, Hoi Kam 1348XXXX (b)

6 Cheang, Nga Fan 5143XXXX (b)

7 Cheang, Tat Pong 1228XXXX (b)

8 Cheng, Chin To 1235XXXX (b)

9 Cheong, Kam Iong 1470XXXX (b)

10 Cheong, Mei Kio 1522XXXX (b)

11 Cheong, Sut Ieng 5136XXXX (b)

12 Cheong, Wa Wa 1424XXXX (b)

13 Choi, San Sek 1303XXXX (b)
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14 鍾旭昇 5119XXXX （b）

15 鍾小倩 5168XXXX （b）

16 馮詠儀 1226XXXX （b）

17 關新姐 1464XXXX （b）

18 侯姿琪 5098XXXX （b）

19 何淑賢 5141XXXX （b）

20 洪啓程 5201XXXX （b）

21 洪冰妮 1494XXXX （b）

22 許永雄 1454XXXX （b）

23 容燕儀 5163XXXX （b）

24 容燕明 1298XXXX （b）

25 葉漢文 5173XXXX （b）

26 葉敏結 1415XXXX （b）

27 裘鴻邦 5095XXXX （b）

28 龔美蘭 5185XXXX （b）

29 郭家燕 5136XXXX （b）

30 關帶喜 5194XXXX （b）

31 林興源 5174XXXX （b）

32 林綺盈 1240XXXX （b）

33 林麗君 1529XXXX （b）

34 劉智凝 1402XXXX （b）

35 李浚傑 1312XXXX （b）

36 梁進傑 5128XXXX （b）

37 梁綺雯 5152XXXX （b）

38 梁艷華 7431XXXX （b）

39 梁玉群 1469XXXX （b）

40 梁嘉茵 5113XXXX （b）

41 梁嘉敏 5094XXXX （b）

42 梁金 7302XXXX （b）

43 梁文駿 5165XXXX （b）

44 梁敏儀 5158XXXX （b）

45 李旦 1441XXXX （b）

46 李玲玲 1396XXXX （b）

47 李淑卿 1527XXXX （b）

48 梁桂英 1473XXXX （b）

49 梁雅貞 1455XXXX （b）

50 梁月嫦 1512XXXX （b）

51 羅健恩 5112XXXX （b）

52 呂淑珍 5124XXXX （b）

53 盧婷珊 1221XXXX （b）

54 羅武 1529XXXX （b）

55 毛志偉 1515XXXX （b）

N.º Nome N.º de BIR Notas

14 Chong, Iok Seng 5119XXXX (b)

15 Chong, Sio Sin 5168XXXX (b)

16 Fong, Weng I 1226XXXX (b)

17 Guan, Xinjie 1464XXXX (b)

18 Hao, Chi Kei 5098XXXX (b)

19 Ho, Sok In 5141XXXX (b)

20 Hong, Kai Cheng 5201XXXX (b)

21 Hong, Peng Nei 1494XXXX (b)

22 Hsui, Wing Hung Sundy 1454XXXX (b)

23 Iong, In I 5163XXXX (b)

24 Iong, In Meng 1298XXXX (b)

25 Ip, Hon Man 5173XXXX (b)

26 Ip, Man Kit 1415XXXX (b)

27 Kau, Hong Pong 5095XXXX (b)

28 Kong, Mei Lan 5185XXXX (b)

29 Kuok, Ka In 5136XXXX (b)

30 Kwan, Tai Hei 5194XXXX (b)

31 Lam, Heng Un 5174XXXX (b)

32 Lam, I Ieng 1240XXXX (b)

33 Lam, Lai Kuan 1529XXXX (b)

34 Lau, Chi Ying 1402XXXX (b)

35 Lei, Chon Kit 1312XXXX (b)

36 Leong, Chon Kit 5128XXXX (b)

37 Leong, I Man 5152XXXX (b)

38 Leong, Im Wa 7431XXXX (b)

39 Leong, Iok Kuan 1469XXXX (b)

40 Leong, Ka Ian 5113XXXX (b)

41 Leong, Ka Man 5094XXXX (b)

42 Leong, Kam 7302XXXX (b)

43 Leong, Man Chon 5165XXXX (b)

44 Leong, Man I 5158XXXX (b)

45 Li, Dan 1441XXXX (b)

46 Li, Lingling 1396XXXX (b)

47 Li, Shuqing 1527XXXX (b)

48 Liang, Guiying 1473XXXX (b)

49 Liang, Yazhen 1455XXXX (b)

50 Liang, Yuechang 1512XXXX (b)

51 Lo, Kin Ian 5112XXXX (b)

52 Loi, Sok Chan 5124XXXX (b)

53 Lou, Teng San 1221XXXX (b)

54 Luo, Wu 1529XXXX (b)

55 Mou, Chi Wai 1515XXXX (b)



N.º 48 — 27-11-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 20199

序號 姓名 身份證編號 備註

56 吳俏媚 1522XXXX （b）

57 吳啓忠 5160XXXX （b）

58 吳小紅 1348XXXX （b）

59 魏碧芬 1285XXXX （b）

60 岑俊杰 5175XXXX （b）

61 石麗華 7439XXXX （b）

62 施曉紅 7353XXXX （b）

63 薛張紅 5157XXXX （b）

64 薛務容 1392XXXX （b）

65 蘇藝賢 1242XXXX （b）

66 蘇慧珊 5181XXXX （b）

67 戴錫琴 1527XXXX （b）

68 譚麗敏 5208XXXX （b）

69 鄧仕生 5129XXXX （b）

70 杜麗雯 7435XXXX （b）

71 謝肇堅 5164XXXX （b）

72 尹寶玲 5080XXXX （b）

73 黃靖揚 5206XXXX （b）

74 黃志民 5186XXXX （b）

75 韋月蘭 1470XXXX （b）

76 黃進杰 1254XXXX （b）

77 黃桂明 5135XXXX （b）

78 黃立生 7434XXXX （b）

79 黃敏欣 1260XXXX （b）

80 黃百強 1446XXXX （b）

81 黃運開 7430XXXX （b）

82 黃永達 1516XXXX （b）

備註（被淘汰或被除名的投考人）：

（b）因缺席甄選面試。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條的規定，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。

（經運輸工務司司長於二零一九年十一月十二日的批示認可）

二零一九年十一月七日於海事及水務局

典試委員會：

主席：一等技術員 施彬彬

N.º Nome N.º de BIR Notas

56 Ng, Chio Mei 1522XXXX (b)

57 Ng, Kai Chong 5160XXXX (b)

58 Ng, Sio Hong 1348XXXX (b)

59 Ngai, Pek Fan 1285XXXX (b)

60 Sam, Chon Kit 5175XXXX (b)

61 Seak, Lai Wa 7439XXXX (b)

62 Si, Hio Hong 7353XXXX (b)

63 Sit, Cheong Hong 5157XXXX (b)

64 Sit, Mou Iong 1392XXXX (b)

65 Sou, Ngai In 1242XXXX (b)

66 Sou, Wai San 5181XXXX (b)

67 Tai, Sek Kam 1527XXXX (b)

68 Tam, Lai Man 5208XXXX (b)

69 Tang, Si Sang 5129XXXX (b)

70 Tou, Lai Man 7435XXXX (b)

71 Tze, Sio Kin 5164XXXX (b)

72 Van, Pou Leng 5080XXXX (b)

73 Vong, Cheng Ieong 5206XXXX (b)

74 Vong, Chi Man 5186XXXX (b)

75 Wai, Ut Lan 1470XXXX (b)

76 Wong, Chon Kit 1254XXXX (b)

77 Wong, Kuai Meng 5135XXXX (b)

78 Wong, Lap Sang 7434XXXX (b)

79 Wong, Man Ian 1260XXXX (b)

80 Wong, Pak Keung 1446XXXX (b)

81 Wong, Wan Hoi 7430XXXX (b)

82 Wong, Weng Tat 1516XXXX (b)

Observações para os candidatos excluídos:

(b) Ter faltado à entrevista de selecção.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte 
à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

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

Transportes e Obras Públicas, de 12 de Novembro de 2019).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 7 de Novembro de 2019.

O Júri:

Presidente: Si Pan Pan, técnica de 1.a classe.
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委員：特級技術輔導員 梁愛儀

 技術工人 鄺耀華

（是項刊登費用為 $11,382.00）

公 告

茲公佈，在為填補海事及水務局以行政任用合同制度任用的

以下範疇以下職程的職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局出

現的職缺，經二零一九年八月二十一日第三十四期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或

職務能力評估開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改的

第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第

二十七條第二款規定，將海事及水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萬里長城海事及水務局綜合服

務中心（查閱時間：週一至週四，上午九時至下午一時，下午二時

三十分至下午五時四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二

時三十分至下午五時三十分），並上載於本局網頁（https://www.

ma r i ne.gov.mo/）及行政公職局網頁（ht tp://w w w.sa f p.gov.

mo/）：

——第一職階二等高級技術員（海域管理範疇）兩缺；

——第一職階二等高級技術員（行政範疇）兩缺；

——第一職階二等高級技術員（船舶檢驗範疇）一缺；

——第一職階技術工人（電工範疇）一缺。

二零一九年十一月二十日於海事及水務局

局長 黃穗文

（是項刊登費用為 $1,813.00）

郵 電 局

公 告

茲公佈，為填補郵電局以行政任用合同任用的文案職程第

一職階一等文案（葡文）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前

Vogais: Leong Oi I, adjunta-técnica especialista; e 

Kong Io Va, operário qualificado.

(Custo desta publicação $ 11 382,00)

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no balcão de atendimento do 
Centro de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada 
da Barra, 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 
(https://www.marine.gov.mo/) e na página electrónica dos 
SAFP (http://www.safp.gov.mo/), as listas definitivas dos can-
didatos aos concursos 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 Assuntos Marítimos e 
de Água, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao 
termo da validade do concurso, abertos por avisos publicados 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 34, II Série, de 21 de Agosto de 2019:

— Dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º es-
calão, área de gestão das áreas marítimas;

— Dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º es-
calão, área administrativa;

— Um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, área de vistoria de embarcações;

— Um lugar vago de operário qualificado, 1.º escalão, área 
de electricista.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 20 de Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

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 
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本局出現的職缺，經二零一九年十月三日第四十期《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/）。

二零一九年十一月二十二日於郵電局

局長 劉惠明

（是項刊登費用為 $1,575.00）

地 球 物 理 暨 氣 象 局

通 告

茲公佈，地球物理暨氣象局以行政任用合同制度填補輕型

車輛司機職程第一職階輕型車輛司機兩個職缺，以及填補開考

有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年五月二日第十八期《澳

門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職

務能力評估對外開考通告，本局定於二零一九年十二月二日由上

午十時至中午十二時三十分為參加專業或職務能力評估對外開

考的准考人舉行甄選面試，時間為十五分鐘，考試地點為氹仔大

潭山天文台斜路地球物理暨氣象局。

參加甄選面試的准考人的考室、日期及時間安排等詳細資

料以及與投考人有關的其他重要資訊，已張貼於氹仔大潭山天

文台斜路地球物理暨氣象局（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），並上載於行政公職

局網頁http://www.safp.gov.mo/及地球物理暨氣象局網頁http://

www.smg.gov.mo/。

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, 
2.º andar do Edifício-Sede da mesma Direcção dos Serviços, 
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 elec-
trónica 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 de letrado de 1.ª classe, 1.º 
escalão, em língua portuguesa, da carreira de letrado, em regi-
me de contrato administrativo de provimento da Direcção dos 
Serviços de Correios e Telecomunicações, e dos que vierem a 
verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, de 3 de Ou-
tubro de 2019.

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
22 de Novembro de 2019.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

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 preenchi-
mento de dois lugares de motorista de ligeiros, 1.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento, da carreira 
de motorista de ligeiros, da Direcção dos Serviços Meteoroló-
gicos e Geofísicos, e dos que vierem a verificar-se neste Servi-
ço até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 18, II Série, de 2 de Maio de 2019, a entrevista de 
selecção, com a duração de 15 minutos, terá lugar de 2 de De-
zembro de 2019, no período das 10,00 às 12,30 horas, na Direc-
ção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sito na Rampa 
do Observatório, Taipa Grande, Taipa.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-
vista de selecção, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos, serão afixadas na Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos, sito na Rampa do Observatório, Taipa 
Grande, Taipa, podendo ser consultada no local indicado, den-
tro do 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), e disponibilizadas na 
página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem 
como na página electrónica da Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos, em http://www.smg.gov.mo/.
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二零一九年十一月二十二日於地球物理暨氣象局

代局長 鄧耀民

（是項刊登費用為 $1,700.00）

房 屋 局

公 告

開展取得經濟房屋獨立單位的一般性申請

根據經第11/2015號法律修改的第10/2011號法律《經濟房

屋法》第二十條的規定，現開展取得一房一廳（T1）、兩房一廳 

（T2）或三房一廳（T3）經濟房屋獨立單位的一般性申請，並通

知有意申請者以下事宜：

1. 申請期限由二零一九年十一月二十七日至二零二零年三月

二十六日。

2. 是次為一般性申請，符合申請購買經濟房屋獨立單位一般

要件的家團或個人可參加申請。

3. 申請應符合的一般要件

3.1 申請須由一名同時符合下列要件的家團申請人代表或個

人申請人提交：

3.1.1 年滿十八歲註1；

3.1.2 澳門特別行政區永久性居民註1。

註1  指定的擬作為經濟房屋買賣預約合同及買賣公證書的

立約人的家團成員亦須符合相關規定。

3.2 申請人的每月收入及資產淨值必須符合第169/2019號行

政長官批示所規定的限額（參看下表）：

家團成員人數
每月收入的下限及上限

（澳門元）

資產淨值上限

（澳門元）

1 11,640 - 38,910 1,273,400

2 17,680 - 77,820 2,546,800

3 23,870 - 77,820 2,546,800

4 26,220 - 77,820 2,546,800

5 27,930 - 77,820 2,546,800

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 22 
de Novembro de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Tang Iu Man.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

Abertura de concurso geral para aquisição de fracções 

autónomas de habitação económica

Nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 10/2011 (Lei da habita-
ção económica), alterada pela Lei n.º 11/2015, faz-se saber que 
se encontra aberto um concurso geral para aquisição de frac-
ções autónomas de habitação económica das tipologias T1, T2 
ou T3, notificando-se os candidatos interessados do seguinte:

1. O prazo para apresentação de candidaturas é de 27 de No-
vembro de 2019 a 26 de Março de 2020.

2. O presente concurso é geral, podendo concorrer os agre-
gados familiares ou indivíduos que reúnam os requisitos gerais 
de acesso à compra de fracções autónomas de habitação eco-
nómica.

3. Requisitos gerais a reunir para a candidatura:

 3.1 A candidatura deve ser apresentada pelo representante 
do agregado familiar candidato ou pelo candidato individual 
que, cumulativamente, reúna os seguintes requisitos:

3.1.1 Tenha idade mínima de dezoito anos Nota 1;

3.1.2 Seja residente permanente da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM) Nota 1.

Nota 1: Os elementos do agregado familiar que indiquem pre-
tender ser contraentes do contrato-promessa e da escritura de 
compra e venda de habitação económica também devem reunir 
a referida condição.

3.2 O rendimento mensal e o património líquido dos candi-
datos estão sujeitos aos limites fixados no Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 169/2019 (ver a tabela seguinte):

Número de 
elementos 

do agregado 
familiar

Limites, 
mínimo e máximo, 

do rendimento mensal
(patacas)

Limite máximo de 
património líquido

(patacas)

1 11,640 - 38,910 1,273,400

2 17,680 - 77,820 2,546,800

3 23,870 - 77,820 2,546,800

4 26,220 - 77,820 2,546,800

5 27,930 - 77,820 2,546,800
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家團成員人數
每月收入的下限及上限

（澳門元）

資產淨值上限

（澳門元）

6 32,680 - 77,820 2,546,800

7人或以上 34,390 - 77,820 2,546,800

3.3 家團申請人代表及其家團成員／個人申請人及屬澳門特

別行政區居民的配偶（適用已婚人士）的每月收入及資產淨值的

申報期間及規定：

3.3.1 每月收入是以提交申請之日前一個月的收入或以提交

申請之日前十二個月的平均每月收入，以對利害關係人較有利者

計算；

3.3.2 資產淨值是以2019年10月31日結算；

3.3.3 若申報的收入或資產為外幣，則會以2019年10月31日

的澳門金融管理局的銀行同業匯率中間價折算為澳門元。

3.4 在提交申請表之日前的五年內直至簽訂買賣單位公證書

之日前，申請人均不得：

3.4.1 屬澳門特別行政區居住用途的都巿房地產、獨立單位

或土地的預約買受人或所有人；

3.4.2 屬澳門特別行政區私產土地的承批人。

3.5 下列人士不得申請取得經濟房屋：

3.5.1 在提交申請表之日前的兩年內，曾被解除經濟房屋的

買賣預約合同或曾被宣告經濟房屋的買賣預約合同無效的家團

成員或個人；

3.5.2 在提交申請表之日前的兩年內，因作虛假聲明，或使

用欺詐手段曾被取消經濟房屋申請的家團成員或個人；

3.5.3 已獲房屋局許可購買或已簽定一個單位的買賣預約合

同的另一家團的申請表所載成員；

3.5.4 已獲房屋局許可獲得取得或融資租賃自住房屋之貸

款補貼的另一家團的申請表所載成員；

Número de 
elementos 

do agregado 
familiar

Limites, 
mínimo e máximo, 

do rendimento mensal
(patacas)

Limite máximo de 
património líquido

(patacas)

6 32,680 - 77,820 2,546,800

7 ou mais 
pessoas

34,390 - 77,820 2,546,800

3.3 Período e normas da declaração do rendimento mensal e 
do património líquido do representante do agregado familiar 
candidato e dos elementos do agregado familiar/do candidato 
individual e do(s) respectivos cônjuge(s) residente(s) da RAEM 
(aplicável aos casados):

3.3.1 O rendimento mensal deve ser calculado de acordo 
com o rendimento obtido durante o mês anterior ou a média 
de rendimento mensal obtido nos doze meses anteriores à data 
da apresentação do boletim de candidatura, sendo utilizado o 
valor mais favorável para os interessados;

3.3.2 A data de apuramento do património líquido é a do dia 
31 de Outubro de 2019;

3.3.3 Se o rendimento mensal ou o património for declarado 
em moeda estrangeira, será convertido em patacas, de acordo 
com o câmbio médio interbancário da Autoridade Monetária 
de Macau (AMCM), do dia 31 de Outubro de 2019.

3.4 Os candidatos não podem ser ou ter sido, nos cinco anos 
anteriores à data da apresentação do boletim de candidatura e 
até à data de celebração da escritura pública de compra e ven-
da da fracção:

3.4.1 Promitentes-compradores ou proprietários de prédio 
urbano ou fracção autónoma com finalidade habitacional ou 
terreno na RAEM;

3.4.2 Concessionários de terreno do domínio privado da 
RAEM.

3.5 Não pode candidatar-se à aquisição de habitação econó-
mica:

3.5.1 Quem seja elemento de agregado familiar ou indivíduo 
ao qual tenha sido resolvido ou declarado nulo o contrato-
-promessa de compra e venda de habitação económica, nos 
dois anos anteriores à data de apresentação do boletim de can-
didatura;

3.5.2 Quem seja elemento de agregado familiar ou indivíduo 
que tenha sido excluído de candidatura anterior por prestação 
de falsas declarações ou uso de qualquer outro meio fraudulen-
to, nos dois anos anteriores à data de apresentação do boletim 
de candidatura;

3.5.3 Quem seja elemento de agregado familiar que figure 
noutro boletim de candidatura, ao qual o Instituto de Habita-
ção (IH) tenha autorizado a compra ou com o qual tenha cele-
brado contrato-promessa de compra e venda de uma fracção;

3.5.4 Quem seja elemento de agregado familiar que figure 
noutro boletim de candidatura, ao qual o IH tenha autorizado 
a concessão de bonificação ao crédito para aquisição ou loca-
ção financeira de habitação própria;
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3.5.5 經濟房屋單位的申請人、預約買受人或所有人的配

偶；

3.5.6 在提交申請表之日前的五年內，曾在經濟房屋樓宇的

使用准照已發出及獲交付單位後捨棄購買單位的預約買受人及

其家團成員；

3.5.7 曾出售經濟房屋單位的所有人及其家團成員。

3.6 若有合理解釋，可請求房屋局局長例外許可上點所述家

團成員申請購買單位。

3.7 申請人不得在多於一份的申請表上出現。曾參加於2013

年12月18日《澳門特別行政區公報》第五十一期第二組所刋登的

有關開展取得一房一廳（T1）、兩房一廳（T2）或三房一廳（T3）

經濟房屋獨立單位的一般性申請的家團申請人或個人申請人註2，

須放棄上述申請，才可重新提出申請（為著有關效力須提交有關

申請），否則，是次申請一律取消。

註2 若為家團成員，則須由家團申請人代表另行向房屋局提

起放棄申請該次的申請，否則是次申請一律取消。

3.8 家團申請人代表及其家團成員/個人申請人的配偶為澳

門特別行政區居民及填報不參加是次申請，為着申請的效力，視

為不屬於家團的組成部分，仍須申報有關配偶的每月收入及資

產淨值，並計入家團的每月收入及資產淨值之中。

3.9 若出現上點的情況，在計算每月收入及資產淨值的限額

時，家團成員人數包括家團申請人代表及其家團成員/個人申請

人，以及不屬於家團的組成部分的配偶（若有）。

4. 可供申請購買的獨立單位的位置、類型、數量

位置 類型 出售單位數量註3

新城A區B4地段

一房一廳 400

二房一廳 525

三房一廳 650

3.5.5 Quem seja cônjuge de candidato à compra, de promi-
tente-comprador ou de proprietário de uma fracção de habita-
ção económica;

3.5.6 O promitente-comprador, e os elementos do respectivo 
agregado familiar, que tenha desistido da compra da fracção 
após a emissão da licença de utilização do respectivo edifício 
de habitação económica e entrega da fracção, nos cinco anos 
anteriores à data de apresentação do boletim de candidatura;

3.5.7 O proprietário, e os elementos do respectivo agregado 
familiar, que tenha vendido uma fracção de habitação econó-
mica.

3.6 O presidente do IH, a título excepcional e mediante re-
querimento devidamente fundamentado, pode autorizar a can-
didatura à compra das fracções por elementos dos agregados 
familiares referidos no número anterior.

3.7 Nenhum candidato pode figurar em mais do que um bole-
tim de candidatura. Os agregados familiares candidatos ou os 
candidatos individuais Nota 2 que concorreram ao concurso geral 
para aquisição de fracções autónomas de habitação económica 
das tipologias T1, T2 ou T3, cujo anúncio de abertura foi publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro de 2013, apenas se 
podem recandidatar após desistirem dessa candidatura (deven-
do para o efeito apresentar o respectivo requerimento), sendo, 
em caso contrário, a candidatura ao presente concurso excluí-
da.

Nota 2: Caso se trate de um elemento de um agregado familiar, 
o representante do agregado familiar deve apresentar, ao IH, 
o requerimento de desistência da candidatura do referido con-
curso, caso contrário, a candidatura ao presente concurso será 
excluída.

3.8 Caso o cônjuge do representante do agregado familiar 
candidato, de elemento do agregado familiar ou do candidato 
individual seja residente da RAEM e declare que não preten-
de participar no presente concurso, não é considerado como 
fazendo parte do agregado familiar para efeitos de candidatu-
ra, devendo, contudo, ser declarado o rendimento mensal e o 
património líquido do cônjuge e integrados no cálculo destes 
valores relativamente ao agregado familiar.

3.9 Caso ocorra a situação referida no número anterior, no 
momento do cálculo do limite do rendimento mensal e do 
património líquido, o número de elementos do agregado fami-
liar inclui o representante do agregado familiar candidato, os 
elementos do agregado familiar  ou o candidato individual e 
o(s) cônjuge(s) que não faça(m) parte do agregado familiar (se 
houver).

4. Localização, tipologia e quantidade de fracções autóno-
mas postas a concurso

Localização Tipologia
Quantidade de fracções 

para  vendaNota 3

Lote B4 da Zona A dos 
Novos Aterros

T1 400

T2 525

T3 650
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位置 類型 出售單位數量註3

新城A區B9地段

一房一廳 168

二房一廳 213

三房一廳 255

新城A區B10地段

一房一廳 192

二房一廳 260

三房一廳 348

總數 3,011

註3 確實和具體的單位數量以土地工務運輸局最終核准的

計劃為準。

5. 申請人可於以下地點索取或從房屋局網頁（w w w.i h m.

gov.mo）下載是次經濟房屋申請的申請表及《申請須知》，或在

房屋局網頁輸入申請表資料後列印有關申請表：房屋局青洲坊

大廈辦事處、房屋局離島辦事處、房屋局石排灣辦事處、政府綜

合服務大樓、離島政府綜合服務中心、澳門街坊會聯合總會、各

屬會及服務中心、澳門工會聯合總會及各屬會、澳門婦女聯合總

會及其屬下機構、澳門明愛轄下單位和民眾建澳聯盟。

6. 提交申請表的地點及方式 

6.1 擬申請購買單位的家團或個人應分別由代表或親自攜

同經適當填妥及簽署的申請表和所需文件，在申請期限內前往

位於澳門鴨涌河南街青洲坊大廈地下K的房屋局辦事處辦理

申請。

6.2 申請人可透過房屋局網頁（www.ihm.gov.mo）預約提交

申請表的日期及時間。

6.3 不接受親身辦理以外的其他方式提交。

7. 申請人須向房屋局提交下列文件：

7.1 經適當填妥及申請表內填報人士簽署的申請表。

7.2 申請表第二及第三部分附頁及附件（若有需要）（詳情可

參閱《申請須知》附錄一及附錄二）：

Localização Tipologia
Quantidade de fracções 

para  vendaNota 3

Lote B9 da Zona A dos 
Novos Aterros

T1 168

T2 213

T3 255

Lote B10 da Zona A dos 
Novos Aterros

T1 192

T2 260

T3 348

Número 
total

3 011

    Nota 3: A quantidade concreta e real de fracções depende da 
aprovação final dos projectos pela Direcção dos Serviços de  
Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). 

5. O candidato pode obter o boletim de candidatura do pre-
sente concurso para aquisição de habitação económica e as 
«Instruções de candidatura» nos locais a seguir indicados: IH, 
sito no Edifício do Bairro da Ilha Verde, Delegação das Ilhas 
do IH, Delegação de Seac Pai Van do IH, Centro de Serviços 
da RAEM, Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, Sede, 
delegações e centros de apoio da União Geral das Associações 
dos Moradores de Macau, Sede e delegações da Associação 
Geral dos Operários de Macau, Sede e delegações da Asso-
ciação Geral das Mulheres de Macau, Dependências da Cári-
tas de Macau e Aliança de Povo de Instituição de Macau, ou 
descarregá-los na página electrónica do IH (www.ihm.gov.mo), 
ou imprimir o boletim de candidatura após preenchimento dos 
dados necessários no boletim de candidatura constante da pá-
gina electrónica do IH.

6. Locais e forma de entrega dos boletins de candidatura

6.1 O agregado familiar ou o indivíduo que pretenda candi-
datar-se à compra de uma fracção, deve dirigir-se à delegação 
do IH, situada na Rua Sul do Canal dos Patos, Edifício do 
Bairro da Ilha Verde, r/c K, Macau, dentro do prazo para apre-
sentação de candidaturas, através de representante ou pessoal-
mente, para apresentar o boletim de candidatura devidamente 
preenchido e assinado, acompanhado dos documentos compro-
vativos necessários.

6.2 O candidato pode marcar previamente a data e hora de 
apresentação do boletim de candidatura, através da página 
electrónica do IH (www.ihm.gov.mo);

6.3 Não é aceite qualquer outra forma de apresentação do 
boletim de candidatura, para além da entrega presencial.

7. O candidato deve apresentar os seguintes documentos ao 
IH:

7.1 Boletim de candidatura devidamente preenchido e assi-
nado por todos os indivíduos registados no boletim de candida-
tura.

7.2 Folhas anexas da 2.ª Parte e da 3.ª Parte do boletim de 
candidatura e os correspondentes anexos (se necessário) (vide 
o Anexo I e o Anexo II das «Instruções de candidatura»):
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申請表第二部分附頁及附件（若有需要）

名列於申請表第二部分人士 ——《申請表第二部分——附頁A有關持有中國內地、其他國家或地區的身份證明文

件聲明書》。

——中國內地、其他國家或地區的身份證明文件副本（正 /背面必須影印在同一頁紙

上），並出示相關正本以便檢查（適用於持有中國內地、其他國家或地區的身份證明文

件人士）。

申請表第三部分附頁及附件（若有需要）[包括在澳門特別行政區內外的每月收入，以澳門元及整數計算（小數點以4捨5入至最接

近的個位數計算）]

受僱收入 ——《申請表第三部分——附頁A僱員收入證明書》註4。

營商/自僱收入 ——《申請表第三部分——附頁B（I）商業企業主/自僱人士收入聲明書》。

——由註冊會計師核實的財務報告（須包括損益表及資產負債表）（適用於有營商收

入者）。

——由註冊會計師簽署的《申請表第三部分——附頁B（I I）財務報告摘要》（適用於

有營商收入者）。

其他收入

（援助金、社保給付、退休金、贍養費、

財務運用所取得的收益、租金等）

——《申請表第三部分——附頁C其他收入/沒有收入聲明書》。

沒有收入 ——《申請表第三部分——附頁C其他收入/沒有收入聲明書》。

Folhas anexas da 2.ª Parte do boletim de candidatura e os correspondentes anexos (se necessário) 

Indivíduos registados na 2.ª Parte 
do boletim de candidatura

— «Folha anexa A da 2.ª Parte do boletim de candidatura — Declaração referente à pos-
se de documento de identificação do Interior da China, de outros países ou regiões».
— Cópia do documento de identificação do Interior da China, de outros países ou regiões 
(a frente e o verso do documento de identificação devem ser fotocopiados na mesma pá-
gina), devendo ser apresentado o original para verificação (aplicável a indivíduo portador 
de documento de identificação do Interior da China, de outros países ou regiões).

Folhas anexas da 3.ª Parte do boletim de candidatura e os correspondentes anexos (se necessário) [abrangem os rendimentos 
mensais detidos na RAEM ou no exterior, sendo o valor calculado em patacas com arredondamento para o número inteiro 
mais próximo (até à casa decimal 4 o valor é arredondado à unidade mais próxima por defeito e 5 ou superior é arredondado à 
unidade mais próxima por excesso)]

Rendimento do trabalho por conta 
de outrem

— «Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura – Certificado de rendimento de 
empregado por conta de outrem» Nota 4.

Rendimento da exploração de ac-
tividades/Rendimento do trabalho 
por conta própria

— «Folha anexa B (I) da 3.ª Parte do boletim de candidatura — Declaração de rendimen-
to de empresário comercial/de trabalhador por conta própria».
— Relatório financeiro verificado por contabilista registado (deve incluir a conta de de-
monstração de resultados e o balanço) (aplicável a indivíduo com rendimentos de explo-
ração de actividades).
— «Folha anexa B (II) da 3.ª Parte do boletim de candidatura — Síntese do relatório fi-
nanceiro» assinada por contabilista registado (aplicável a indivíduo com rendimentos de 
exploração de actividades).

Outros rendimentos
(Subsídios, prestações da segurança 
social, pensões de aposentação, 
pensões de alimentos, rendimen-
tos provenientes de aplicações 
financeiras, rendas, etc.)

— «Folha anexa C da 3.ª Parte do boletim de candidatura — Declaração de outros rendi-
mentos/de inexistência de quaisquer rendimentos».

Inexistência de quaisquer rendi-
mentos

— «Folha anexa C da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de outros rendi-
mentos / de inexistência de quaisquer rendimentos».
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Nota 4: A «Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candida-
tura — Certificado de rendimento de empregado por conta de 
outrem» deve estar de acordo com o correspondente emprega-
dor/empresa, indicado no registo no pagamento das contribui-
ções do fundo de segurança social/Report of Personal Account/  
/documento comprovativo do seguro social ou segurança so-
cial.

7.3 A «Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura 
— Certificado de rendimento de empregado por conta de ou-
trem» deve ser assinada pelo empregador/pelo responsável da 
empresa; no entanto, caso se encontre em qualquer uma das 
seguintes circunstâncias, pode apenas ser devidamente preen-
chida pelo candidato, não necessitando de ser assinada pelo 
empregador / pelo responsável da empresa:

7.3.1  Caso seja trabalhador de instituição particular ou de 
empresa, pode apresentar o original do documento comprova-
tivo de rendimento, assinado pelo empregador/pelo responsá-
vel da empresa, do qual devem constar todas as informações 
necessárias da «Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de can-
didatura — Certificado de rendimento de empregado por conta 
de outrem»;

7.3.2  Caso seja trabalhador da administração pública da 
RAEM, pode apresentar o original do documento comprovati-
vo de rendimento, emitido pelo respectivo Serviço.

7.4 Caso os campos da 3.ª Parte do boletim de candidatura 
sejam insuficientes para o preenchimento do património, pode 
preencher na «Folha anexa D da 3.ª Parte do boletim de candi-
datura — Campos complementares».

7.5 Originais e cópias dos seguintes documentos (vide o 
Anexo I e o Anexo II das «Instruções de candidatura»):

註4 須按繳納社會保障供款記錄/《個人帳戶報表》/社會保

險或社會保障的證明上顯示的僱主/公司數目，提交相應數目的

《申請表第三部分——附頁A僱員收入證明書》。

7.3 《申請表第三部分——附頁A僱員收入證明書》須由僱

主 /公司負責人簽署，但出現以下任一情況者，僅須由申請人適

當填妥而無須由僱主/公司負責人簽署：

7.3.1 若屬私營機構或公司僱員，可提供由僱主或公司負責

人簽署的收入證明文件正本，但須載有《申請表第三部分——附

頁A僱員收入證明書》的全部所需資料；

7.3.2 若屬澳門特別行政區政府公職人員，可提交由任職部

門發出的收入證明文件正本。

7.4 若申請表第三部分欄目不足以填寫資產，可使用《申請

表第三部分——附頁D補充欄目》填寫。

7.5 下列文件正、副本（詳情可參閱《申請須知》附錄一及附

錄二）：

身份證明文件 —— 澳門特別行政區居民身份證 （正/背面必須影印在同一頁紙上）。

——《出生記錄證明》（適用於剛出生但未申辦/已申辦、但未獲發澳門特別行政區

居民身份證人士）。

——《居留證明書》（適用於獲發《居留證明書》但未申辦/已申辦、但未獲發澳門

特別行政區居民身份證人士）。

親屬關係證明文件 ——《親屬關係證明書》（由身份證明局發出）或公證書（適用於未能透過身份證

明文件核實親屬關係人士）。

—— 法院判予行使十八歲以下家團成員的親權或監護權的證明文件。

已婚人士 ——結婚證書（在中國內地結婚人士，可提交結婚證書或公證書）。

——配偶的身份證明文件（正/背面必須影印在同一頁紙上）。

配偶為澳門特別行政區居民，但不參加是

次申請

——《不屬於家團的組成部分聲明書》及附頁，並提交附件（若有需要）。

非為澳門特別行政區居民的配偶 ——《非為澳門特別行政區居民的配偶授權書》。

事實婚人士 ——事實婚聲明書 [須由事實婚當事人及兩名證人簽署，並經公證認定（認定筆

跡）]。

未經證實/未確認人士 ——《個人資料證明書》 [其內須載明婚姻狀況及配偶姓名（若有申報）資料]（由

身份證明局發出）。

殘疾人士 ——殘疾評估登記證或關於殘疾的醫生證明。
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為澳門特別行政區居民，但使用其他國家

或地區的身份證明文件，在澳門特別行政

區以外的國家或地區工作人士 

——《個人資料證明書》（其內須載明持有的其他國家或地區的身份證明文件及澳

門特別行政區居民身份證明文件資料）（由身份證明局發出）。

每月收入證明文件 [包括在澳門特別行政區內外的每月收入，以澳門元及整數計算（小數點以4捨5入至最接近的個位數計算）]

受僱收入 在澳門特別行政區工作人士

——無須提交社會保障供款文件，惟應了解繳納供款的僱主/公司數目（可前往社

會保障基金各服務點查詢，或透過自助服務機或登入「澳門公共服務一戶通」/「e辦

事」（ePass）帳戶辦理申請受益人供款證明書）。

在中國香港特別行政區工作人士

——由強制性公積金計劃管理局發出的《個人帳戶報表》及由強積金受託人發出的

供款記錄。

在中國內地工作人士

——由社會保險基金管理局發出的參保證明。

在中國臺灣工作人士

——社會保險的參保證明。

在其他國家或地區工作人士

——社會保險或社會保障的證明文件。

營商/自僱收入 —— 商業登記/開業/更改申報表（財政局M/1格式）/營業執照（適用於有營商收入

者）。

——適用的稅務文件註5。

——有關收入及支出的證明文件註6。

其他收入

（援助金、社保給付、退休金、贍養費、財

務運用所得的收益、租金等） 

——有關證明文件 （澳門特別行政區的援助金及社保給付的受益人無須提交證明

文件）。

資產淨值證明文件 [包括在澳門特別行政區內外的資產淨值，以澳門元及整數計算（小數點以4捨5入至最接近的個位數計算）]

不動產

（包括住宅、商舖、寫字樓、停車位、土地

等）

——估價報告（須包括不動產持有人的證明文件）。

——相關按揭的證明文件（若有按揭）。

船舶、飛行器或車輛擁有的權利

（包括的士牌照等）

——登記文件。

——營業牌照。

—— 相關按揭的證明文件（若有按揭）。

合夥或公司的股、股份、出資或其他的資本

參與

——商業登記證。

——註冊會計師核實的財務報告（須包括損益表及資產負債表）。

Documento de identificação — Bilhete de identidade de residente da RAEM (a frente e o verso do documento de 
identificação devem ser fotocopiados na mesma página).
— «Certidão de registo de nascimento» (aplicável a recém-nascido para o qual não te-
nha ainda sido solicitada a emissão do bilhete de identidade de residente da RAEM / já 
tenha sido solicitada a emissão mas ainda não tenha sido concedido. 
— «Certificado de Residência» (aplicável a quem tenha condições para obter o «Certi-
ficado de Residência», mas não tenha ainda solicitado a emissão do bilhete de identida-
de de residente da RAEM/já tenha sido solicitada a emissão mas ainda não tenha sido 
concedido).

Documento comprovativo da rela-
ção familiar

— «Certificado de relação de parentesco» (emitido pela Direcção dos Serviços de Iden-
tificação) ou certidão notarial (aplicável ao indivíduo que não consegue comprovar a 
relação familiar, através do documento de identificação).
— Documento comprovativo do poder paternal ou da tutela, atribuído pelo Tribunal, 
dos elementos do agregado familiar menores de dezoito anos de idade.
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Pessoas casadas — Certidão de casamento (quem case no Interior da China, pode apresentar a certidão 
de casamento ou certidão notarial).
— Documento de identificação do cônjuge (a frente e o verso do documento de identifi-
cação devem ser fotocopiados na mesma página).

Cônjuge residente da RAEM, mas que 
não participa no presente concurso

— «Declaração para cônjuges que não façam parte do agregado familiar» e as folhas 
anexas e apresentar os anexos (se necessário).

Cônjuge não residente da RAEM — «Procuração de cônjuge não residente da Região Administrativa Especial de Ma-
cau».

Pessoas em união de facto — Declaração de união de facto (deve ser assinada pelos interessados da união de facto 
e por duas testemunhas e com assinatura reconhecida notarialmente).

Pessoas sem comprovação/sem con-
firmação do estado civil

— «Certificado de Dados Pessoais» [deve constar claramente o estado civil e o nome do 
cônjuge (caso declare)] (emitido pela Direcção dos Serviços de Identificação).

Pessoas portadoras de deficiência — Cartão de registo de avaliação da deficiência ou atestado médico referente à defici-
ência.

Residentes da RAEM, portadores 
de documentos de identificação de 
outros países ou regiões, que traba-
lham em países ou regiões no exte-
rior da RAEM

— «Certificado de Dados Pessoais» (devem constar claramente os dados do documen-
to de identificação dos outros países ou regiões e do documento de identificação da 
RAEM) (emitido pela Direcção dos Serviços de Identificação).

Documentos comprovativos de rendimento mensal [abrangem os detidos na RAEM ou no exterior, sendo o valor calculado em 
patacas com arredondamento para o número inteiro mais próximo (até à casa decimal 4 o valor é arredondado à unidade mais 
próxima por defeito e 5 ou superior é arredondado à unidade mais próxima por excesso)]

Rendimento do trabalho por conta 
de outrem

Indivíduos que trabalham na RAEM
— Não necessita de apresentar documentos da contribuição para o fundo de seguro so-
cial, mas deve ter conhecimento do número do empregador ou da empresa que efectua 
o pagamento das contribuições (pode consultar nos postos de atendimento do Fundo 
de Segurança Social, ou requerer a «Certidão de conta corrente do beneficiário» atra-
vés de quiosques automáticos ou conta de «Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM»/ePass).
Indivíduos que trabalham na Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), 
China
— «Report of Personal Account», emitido pela Mandatory Provident Fund Schemes 
Authority e registo de contribuições, emitido por MPF Trustees.
Indivíduos que trabalham no Interior da China
— Documento comprovativo da participação no seguro social, emitido pelo Adminis-
tration of Social Insurance Fund.
Indivíduos que trabalham em Taiwan, China
— Documento comprovativo da participação no seguro social.
Os indivíduos, que trabalham em outros países ou regiões
— Documento comprovativo da participação no seguro social ou na segurança social.

Rendimento de exploração de activi-
dades/Rendimento do trabalho por 
conta própria

— Registo comercial/Declaração de Início de Actividade/Alterações (Modelo M/1 da 
Direcção dos Serviços de Finanças)/licença de exploração de actividades (aplicável a 
indivíduo com rendimentos de exploração de actividades).
— Documentação fiscal aplicável Nota 5

— Respectivos documentos comprovativos de receitas e despesas Nota 6

Outros rendimentos
(Subsídios, prestações da segurança 
social, pensões de aposentação, pen-
sões de alimentos, rendimentos pro-
venientes de aplicações financeiras, 
rendas, etc.)

— Respectivos documentos comprovativos (os beneficiários de subsídios e prestações 
da segurança social da RAEM não necessitam de apresentar documentos comprovati-
vos).
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Documentos comprovativos de património líquido [abrangem os detidos na RAEM ou no exterior, sendo o valor calculado em 
patacas com arredondamento para o número inteiro mais próximo (até à casa decimal 4 o valor é arredondado à unidade mais 
próxima por defeito e 5 ou superior é arredondado à unidade mais próxima por excesso)]

Imóveis
(incluindo habitações, espaços co-
merciais, escritórios, lugares de es-
tacionamento, terrenos, etc.)

— Relatório do valor da avaliação (deve incluir documentos comprovativos relativos à 
titularidade dos imóveis).
— Documentos comprovativos relativos aos respectivos empréstimos hipotecários (se 
houver empréstimos hipotecários).

Direitos sobre embarcações, aerona-
ves ou veículos
(incluindo licenças de táxis, etc.)

— Documento de registo.
— Licença de exploração.
— Documentos comprovativos relativos aos respectivos empréstimos hipotecários (se 
houver empréstimos hipotecários).

Quotas, acções, participações ou 
outras partes sociais do capital em 
sociedades civis ou comerciais

— Registo comercial.
— Relatório financeiro verificado por contabilista registado (deve incluir a conta de de-
monstração de resultados e o balanço).

註5 適用於從事經第267/2003號行政長官批示重新公布的

二月二十五日第2/78/M號法律通過的《職業稅章程》的自由及專

門職業表所載任何職業者。若未能提交相關課稅年度的稅務文

件，應提交該相關年度的收入及支出的證明文件。

註6 適用於非從事註5所指的自由及專門職業表所載任何職

業者。

7.6 為組成申請卷宗，房屋局在認為有需要時，可要求申請

人提交有助初步審查的其他資料。

7.7 申請人須備有《申請須知》附錄二第2點所列的證明文

件，以供房屋局日後作實質審查。

8. 在提交申請表後，若欠缺所要求的文件或未能填妥申請

表，申請人可於2020年4月24日前，帶同補充文件通知及該等文

件前往位於澳門鴨涌河南街青洲坊大廈地下K的房屋局辦事處

作出補充或補正，若超過規定的期限、未能完全或沒有作出補充

或補正，將取消申請人資格。

9. 分組排序

9.1 完成初步審查後，獲接納的申請人及被取消資格的申請

人按以下組別的優先次序排列：

Nota 5: Aplicável a indivíduo que exerce qualquer das profis-
sões constantes da Tabela das Profissões Liberais e Técnicas 
do Regulamento do Imposto Profissional, aprovado pela Lei 
n.º 2/78/M, de 25 de Fevereiro, republicado pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 267/2003. Caso não possa apresentar a 
documentação fiscal do ano de tributação, deve entregar os do-
cumentos comprovativos de receitas e despesas do respectivo 
ano.

Nota 6: Aplicável a indivíduo que não exerce qualquer das pro-
fissões constantes da Tabela das Profissões Liberais e  Técnicas 
indicada na Nota 5.

7.6 O IH pode solicitar ao candidato outras informações ne-
cessárias à apreciação preliminar que considere indispensáveis 
para a instrução do processo de candidatura.

7.7 O candidato deve preparar os documentos comprovativos 
referidos no ponto 2 do Anexo II das «Instruções de candida-
tura», para a apreciação substancial futura, a efectuar pelo IH.

8. Após apresentar o boletim de candidatura, caso faltem 
documentos necessários ou o boletim de candidatura não esteja 
devidamente preenchido, o candidato deve dirigir-se à delega-
ção do IH, situada na Rua Sul do Canal dos Patos, Edifício do 
Bairro da Ilha Verde, r/c K, Macau, acompanhado da notifica-
ção de entrega de documentos complementares e dos respecti-
vos documentos, para apresentar ou completar os documentos 
em falta até ao dia 24 de Abril de 2020; caso exceda o prazo 
fixado ou não efectue a sanação ou entrega de todos os docu-
mentos necessários, o candidato será excluído do concurso.

9. Graduação e ordenação

9.1 Concluída a apreciação preliminar, os candidatos admiti-
dos e os candidatos excluídos são graduados por grupos priori-
tários de acordo com a seguinte ordem: 

組別的優先次序排列 再次分組的組別的優先次序排序

1. 核心家團註7 1.1 家團成員中有年滿六十五歲的長者或殘疾註9人士作為單位的買賣預約合同及買賣公證書的立約

人；

1.2 家團成員中有年滿六十五歲的長者或殘疾註9人士；

1.3 非屬1.1及1.2情況的核心家團。
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組別的優先次序排列 再次分組的組別的優先次序排序

2. 非核心家團註8 2.1 家團成員中有年滿六十五歲的長者或殘疾註9人士作為單位的買賣預約合同及買賣公證書的立約

人；

2.2 家團成員中有年滿六十五歲的長者或殘疾註9人士；

2.3 非屬2.1及2.2情況的非核心家團。

3. 個人申請人 3.1 年滿六十五歲的長者或殘疾註9人士；

3.2 非屬3.1情況的個人申請人。

Ordem de prioridade dos grupos Ordem de prioridade da segunda graduação em cada um dos grupos

1. Agregados familiares
  nuclearesNota 7

1.1

1.2

1.3

Agregados familiares com idosos com sessenta e cinco ou mais anos de idade ou 
portadores de deficiênciaNota 9 que sejam contraentes no contrato-promessa e na 
escritura de compra e venda da fracção;
Agregados familiares com idosos com sessenta e cinco ou mais anos de idade ou 
portadores de deficiênciaNota 9;
Agregados familiares nucleares não incluídos nas situações referidas nos pontos 1.1 
e 1.2.

2. Agregados familiares não nuclea-
resNota 8

2.1

2.2

2.3

Agregados familiares com idosos com sessenta e cinco ou mais anos de idade ou 
portadores de deficiênciaNota 9 que sejam contraentes no contrato-promessa e na 
escritura de compra e venda da fracção;
Agregados familiares com idosos com sessenta e cinco ou mais anos de idade ou 
portadores de deficiênciaNota 9;
Agregados familiares não nucleares não incluídos nas situações referidas nos pon-
tos 2.1 e 2.2.

3. Candidatos individuais 3.1 
3.2

Idosos com sessenta e cinco ou mais anos de idade ou portadores de deficiênciaNota 9;
Candidatos individuais não incluídos na situação referida no ponto 3.1.

註7 指僅由與提交申請的成員有婚姻、直系血親或直系姻親

及收養關係的人所組成的家團。

註8 指僅由與提交申請的成員有旁系血親或旁系姻親或事

實婚關係的人所組成的家團；或同時由這些人及註7所指的人所

組成的家團。

註9 符合第3/2011號行政法規《殘疾分類分級的評估、登記

及發證制度》第二條第一款規定的類別才被視為殘疾。

9.2 按上述規定進行分組後，對申請人進行排序，若出現排

序名次相同的情況，則以電腦隨機抽號的方式排序。

10. 申請人排序名單（該名單包括經初步審查獲接納的申請

人及被取消資格的申請人）張貼於房屋局指定的地點，有關名單

的張貼地點及日期將透過在《澳門特別行政區公報》及中、葡文

報章的公告另行公布，利害關係人可透過致電房屋局熱線2859 

4875或瀏覽房屋局網頁（www.ihm.gov.mo），取得申請資訊。

11. 自提交申請表後至申請人排序名單公布之日，若申請人

／或任何名列於申請表第二部分的人士的個人資料或家團組成

Nota 7: Se o mesmo for composto exclusivamente por pessoas 
ligadas ao elemento que apresenta a candidatura por casamen-
to, parentesco ou afinidade na linha recta e adopção.

Nota 8: Se o mesmo for composto exclusivamente por pessoas 
ligadas ao elemento que apresenta a candidatura por paren-
tesco ou afinidade na linha colateral ou união de facto ou, em 
simultâneo, por estas e pelas pessoas previstas na Nota 7.

Nota 9: Apenas são consideradas deficiências os tipos definidos 
no n.º 1 do artigo 2 .º do Regulamento Administrativo 
n.º  3/2011 (Regime de avaliação do tipo e grau da deficiência, 
seu registo e emissão de cartão). 

9.2 Após ter sido efectuada a graduação nos termos do 
número anterior, procede-se à ordenação dos candidatos, 
recorrendo-se, em caso de empate, a sorteio informático para a 
ordenação.

10. A lista com a ordenação dos candidatos será afixada em 
local a indicar pelo IH (a lista inclui os candidatos admitidos 
após a apreciação preliminar e excluídos). O local e a data da 
afixação da lista serão publicitados, através de anúncio a pu-
blicar no Boletim Oficial e em dois jornais da RAEM, um de 
língua chinesa e outro de língua portuguesa. Os interessados 
podem obter informações sobre o concurso, através da linha 
aberta do IH, número de telefone 2859 4875 ou da página elec-
trónica do IH (www.ihm.gov.mo).

11. Desde a apresentação do boletim de candidatura até ao 
dia de publicação da lista com a ordenação dos candidatos, 
caso haja alteração em relação aos dados pessoais do candida-
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出現變更，申請人無須以書面通知房屋局，而申請人排序名單仍

以提交申請表之日的個人資料及家團組成進行分組排序。

12. 房屋局可分批通知獲接納的申請人進行實質審查、取消

獲甄選的取得人資格的書面解釋及獲甄選取得人選擇單位。基

於涉及通知的人數眾多，根據《行政程序法典》第七十二條第二

款的規定，房屋局會作出公示通知。為此，屆時會張貼告示於房

屋局常貼告示處，並會刊登公告於澳門特別行政區較多人閱讀的

兩份報章上，其中一份為中文報章，另一份為葡文報章。

13. 在申請人排序名單中獲接納的申請人須在房屋局作出公

示通知進行實質審查之日起計的十五個工作天內提交房屋局認

為有助於實質審查的文件正、副本。若超過規定的期限、未能完

全或沒有作出提交，將取消獲甄選的取得人資格。

14. 在進行實質審查時，若申請人的家團成員（若有）人數因

死亡、出生、收養、結婚、離婚及配偶或未成年子女來澳門特別

行政區定居及其他法律事實而出現變更，申請人應通知房屋局，

房屋局將按變更發生之日的先後次序，以下列方式處理：

14.1 若家團組成因出生、收養、結婚及配偶或未成年子女來

澳門特別行政區定居及其他法律事實而增加成員人數，仍維持

在申請人排序名單原來的次序。

14.2 若家團組成因死亡、離婚及其他法律事實而減少成員

人數，並在排序名單的次序低於原來的次序時，將在申請人排序

名單上重新排列。

15. 在申請人排序名單中獲接納的申請人，若接獲房屋局通

知提交證明文件以備審查，並不一定有機會獲通知選擇是次經

濟房屋申請可供出售的單位，仍須視乎其是否符合申請的一般要

件、在申請人排序名單的次序及因應可供出售的單位數量。

16. 獲甄選的取得人經核實在實質上符合經濟房屋申請的一

般要件後，房屋局會在單位所處樓宇完成地基工程後（若有地庫

層或裙樓，則會在單位所處樓宇完成地庫層或裙樓的結構工程

to/ou de qualquer indivíduo registado na 2.ª parte do boletim 
de candidatura, ou à composição do agregado familiar do 
candidato, o referido candidato não necessita de informar, por 
escrito, o IH, procedendo-se à graduação em grupos, na lista 
com a ordenação dos candidatos, de acordo com os dados pes-
soais e composição do agregado familiar no dia da apresenta-
ção do boletim de candidatura. 

12. O IH pode notificar, por grupos, os candidatos admitidos 
para a apreciação substancial, os adquirentes seleccionados ex-
cluídos para apresentarem justificação escrita e os adquirentes 
seleccionados para escolha da fracção. Devido à necessidade 
de notificação de grande número de candidatos, de acordo com 
o n.º 2 do artigo 72.º do Código do Procedimento Administrati-
vo (CPA), o IH irá proceder a notificação edital. Assim, naque-
la altura, irá afixar editais nos locais de estilo do IH e proceder 
à publicação de anúncios em dois dos jornais mais lidos da 
RAEM, um em língua chinesa, outro em língua portuguesa.

13. O candidato admitido na lista com ordenação dos can-
didatos deve apresentar os originais e as fotocópias dos docu-
mentos que o IH considere úteis para a apreciação substancial, 
no prazo de 15 dias úteis a contar a partir do dia da notificação 
edital, pelo IH, sobre a realização de apreciação substancial, 
sendo cancelada a sua habilitação de adquirente seleccionado, 
caso ultrapasse o prazo fixado, sem que os documentos sejam 
todos apresentados ou não proceda à sua entrega.

14. No momento do procedimento da apreciação substancial, 
caso haja alteração em relação ao número de elementos do 
agregado familiar do candidato (se houver), por motivos de fa-
lecimento, nascimento, adopção, casamento, divórcio, fixação 
de residência na RAEM de cônjuge ou filhos menores e demais 
factos jurídicos, o candidato deve informar o IH que irá pro-
ceder em relação à ordenação, de acordo com a ordem da data 
das ocorrências das alterações, da seguinte forma:

14.1 Quando à composição do agregado familiar se acres-
centarem elementos, por motivos de nascimento, adopção, ca-
samento, fixação de residência na RAEM de cônjuge ou filhos 
menores e demais factos jurídicos, mantém-se a mesma posição 
do candidato na lista de ordenação.

14.2 Quando à composição do agregado familiar se retira-
rem elementos, por motivos de falecimento, divórcio e demais 
factos jurídicos, e a posição na lista de ordenação for inferior à 
posição original, deve ser efectuada a reclassificação do candi-
dato na lista de ordenação.

15. Caso um candidato admitido na lista com a ordenação de 
candidatos seja notificado, pelo IH, para a apresentação dos 
documentos comprovativos para a preparação da apreciação, 
tal não significa que esteja garantida a oportunidade de ser no-
tificado para escolher uma das fracções disponibilizadas para 
venda no presente concurso de habitação económica, pois tal 
depende de reunir os requisitos gerais de candidatura, da sua 
ordem na lista com a ordenação dos candidatos e do número de 
fracções disponíveis para venda.

16. Após a apreciação substancial e verificação que o ad-
quirente seleccionado reúne os requisitos gerais para candi-
datura a habitação económica, e após conclusão das obras de 
fundações do edifício no qual se localizam as fracções (caso 
haja cave ou pódio, após conclusão das obras de estrutura da 
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後），根據申請人排序名單的次序及可供申請的單位數量，分批

公示通知獲甄選的取得人在規定的日期及時間親臨房屋局辦事

處，在備選的相關類型的單位中選擇單位及辦理購樓手續。若獲

甄選的取得人不到場選擇單位或已到場但對提供的單位沒有任

何選擇，將取消獲甄選的取得人資格。

17. 獲甄選的取得人可選擇的房屋類型

17.1 獲甄選的取得人的家團成員人數須與可選擇的房屋類

型相適應。若在實質審查時出現第14點的變更，且有關變更獲房

屋局接納，則按變更後的家團成員人數選擇房屋類型，且須與可

選擇的房屋類型相適應：

家團成員人數 可選擇的房屋類型

1人 T1

2人 T1、T2

3人或以上 T1、T2、T3

18. 申請人排序名單的有效期在供申請的單位出售完畢後終

止。

19. 若有查詢，可於辦公時間內前往房屋局（位於澳門鴨涌

河南街青洲坊大廈地下K）、致電28594875或瀏覽房屋局網頁

（www.ihm.gov.mo）。

二零一九年十一月八日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $28,946.00）

建 設 發 展 辦 公 室

名 單

統一管理制度——專業或職務能力評估對外開考

建設發展辦公室機械工程範疇第一職階二等高級技術員

為填補建設發展辦公室以行政任用合同任用的機械工程範

疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員三個職缺，以及填

cave ou pódio do edifício no qual se localizam as fracções), o 
IH informará, através de notificação edital, os adquirentes se-
leccionados, por grupos, de acordo com a respectiva ordem na 
lista com a ordenação dos candidatos e com o número de frac-
ções disponíveis no concurso, para se dirigirem pessoalmente 
à delegação do IH, no dia e hora fixados, para escolherem uma 
habitação, de entre as correspondentes tipologias de fracções 
postas a concurso, e para tratamento das formalidades de com-
pra da habitação. Caso o adquirente seleccionado não compa-
reça para escolha da fracção, ou, comparecendo, não escolha 
qualquer das fracções disponíveis, a habilitação do adquirente 
será cancelada.

17. Tipologias de habitação que os adquirentes seleccionados 
podem escolher

17.1 A tipologia da habitação para escolha deve estar ade-
quada ao número de elementos do agregado familiar dos 
adquirentes seleccionados. Caso, no momento da apreciação 
substancial, se verifique que ocorreu alguma das alterações re-
feridas no ponto 14, e as respectivas alterações sejam admitidas 
pelo IH, a tipologia da habitação a escolher deve estar de acor-
do com o número de elementos do agregado familiar alterado 
e em conformidade com a tipologia de habitação que pode ser 
escolhida: 

Número de elementos do 
agregado familiar

Tipologias de habitação 
para escolha

1 pessoa T1

2 pessoas T1, T2

3 ou mais pessoas T1, T2, T3

18. A lista com a ordenação dos candidatos mantém-se váli-
da até à venda de todas as fracções postas a concurso.

19. Para quaisquer consultas, poderão dirigir-se ao IH, sito 
na Rua Sul do Canal dos Patos, Edifício do Bairro da Ilha Ver-
de, r/c K, Macau, nas horas de expediente, ligar para o telefone 
n.º 2859 4875 ou visitar a página electrónica do IH (www.ihm.
gov.mo).

Instituto de Habitação, aos 8 de Novembro de 2019.

O Presidente do Instiutito, Arnaldo Santos

(Custo desta publicação $ 28 946,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Lista

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, no Gabi-
nete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, para técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de engenharia mecânica

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três 



20214 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 48 期 —— 2019 年 11 月 27 日

補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年三月二十日第

十二期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度

的專業或職務能力評估對外開考通告，現公佈最後成績名單如

下：

及格的投考人：

名次   姓名   證件號碼 
最後

成績

1.º 黃守儒 5086XXXX ........................................ 88.27

2.º 譚進星 5187XXXX ........................................ 85.43

3.º 阮富華 5124XXXX ........................................ 85.07

4.º 李重毅 5152XXXX ........................................ 84.70

5.º 何建成 5197XXXX ........................................ 80.70

6.º 陸啓宏 5182XXXX ........................................ 80.63

7.º 歐陽凱毅 1525XXXX ........................................ 80.30

8.º 關康政 5212XXXX ........................................ 79.77

9.º 陳家賢 5112XXXX ........................................ 78.47

10.º 曾錦榮 5120XXXX ........................................ 77.90

11.º 李華超 1344XXXX ........................................ 77.40

12.º 梁啓康 5080XXXX ........................................ 76.70

13.º 韓昕桓 1248XXXX ........................................ 75.10

14.º 歐永康 5165XXXX ........................................ 75.07

15.º 陳偉良 5167XXXX ........................................ 74.10

16.º 吳兆基 5103XXXX ........................................ 70.83

17.º 黃梓鍵 1260XXXX ........................................ 70.47

18.º 張敬良 5193XXXX ........................................ 69.77

19.º 胡竣瑋 1235XXXX ........................................ 69.63

20.º 林建鵬 1294XXXX ........................................ 68.77

21.º 余穎欣 1496XXXX ........................................ 68.43

22.º 蔡聰海 1245XXXX ........................................ 67.27

23.º 曹植培 5156XXXX ........................................ 65.93

24.º 宋景揚 5144XXXX ........................................ 65.33

25.º 梁欣琪 1215XXXX ........................................ 65.07

26.º 許挺延 5151XXXX ........................................ 64.80

27.º 鄺耀華 7433XXXX ........................................ 64.77

28.º 葉錦棋 1263XXXX ........................................ 64.53

29.º 陳智華 1286XXXX ........................................ 62.67

30.º 傅浩雲 5129XXXX ........................................ 61.67

31.º 吳澤毅 1408XXXX ........................................ 61.53

32.º 洪炳良 5090XXXX ........................................ 61.33

lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de engenharia mecânica, em 
regime de contrato administrativo de provimento no Gabinete 
para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, 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 12, II Série, de 20 de Março de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem Nome
 N.º de BIR Classifi-
 cação final

1.º Wong, Sao Iu 5086XXXX .................... 88,27 

2.º Tam, Chon Seng 5187XXXX .................... 85,43 

3.º Un, Fu Wa 5124XXXX .................... 85,07 

4.º Lei, Chong Ngai 5152XXXX .................... 84,70 

5.º Ho, Kin Seng 5197XXXX .................... 80,70 

6.º Lok, Kai Wang 5182XXXX .................... 80,63 

7.º Ao Ieong, Hoi Ngai 1525XXXX .................... 80,30 

8.º Kuan, Hong Cheng 5212XXXX .................... 79,77 

9.º Chan, Ka In 5112XXXX .................... 78,47 

10.º Chang, Kam Weng 5120XXXX .................... 77,90 

11.º Lei, Wa Chio 1344XXXX .................... 77,40 

12.º Leong, Kai Hong 5080XXXX .................... 76,70 

13.º Hon, Yan Wun 1248XXXX .................... 75,10 

14.º Ao, Weng Hong 5165XXXX..................... 75,07 

15.º Chan, Wai Leong 5167XXXX..................... 74,10 

16.º Ng, Sio Kei 5103XXXX ..................... 70,83 

17.º Vong, Chi Kin 1260XXXX .................... 70,47 

18.º Cheong, Keng Leong 5193XXXX..................... 69,77 

19.º Wu, Chon Wai 1235XXXX .................... 69,63 

20.º Lam, Kin Pang 1294XXXX .................... 68,77 

21.º Yu, Yingxin 1496XXXX .................... 68,43 

22.º Choi, Chong Hoi 1245XXXX .................... 67,27 

23.º Chou, Chek Pui 5156XXXX .................... 65,93 

24.º Song, Keng Ieong 5144XXXX ..................... 65,33 

25.º Leong, Ian Kei 1215XXXX .................... 65,07 

26.º Hoi, Teng In 5151XXXX..................... 64,80 

27.º Kuong, Io Wa 7433XXXX ..................... 64,77 

28.º Ip, Kam Kei 1263XXXX .................... 64,53 

29.º Chan, Chi Wa 1286XXXX .................... 62,67 

30.º Fu, Hou Wan 5129XXXX .................... 61,67 

31.º Wu, Zeyi 1408XXXX .................... 61,53 

32.º Hong, Peng Leong 5090XXXX .................... 61,33 
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名次   姓名   證件號碼 
最後

成績

33.º 胡嘉琪 1233XXXX ........................................ 60.77

34.º 梁俊文 1260XXXX ........................................ 60.73

35.º 林偉寶 5206XXXX ........................................ 60.50

36.º 何俊健 1238XXXX ........................................ 60.23

37.º 蕭伯樂 1307XXXX ........................................ 60.17

38.º 廖振武 7400XXXX ........................................ 59.67

39.º 李健全 5184XXXX ........................................ 56.93

被除名的投考人：

序號  姓名   證件號碼 備註

1 歐永泉 5196XXXX （a）

2 陳永強 5179XXXX （a）

3 陳永勝 5152XXXX （a）

4 蔡偉斌 7444XXXX （a）

5 龔國聰 1484XXXX （a）

6 李宇君 1250XXXX （a）

7 莫景華 5100XXXX （a）

8 沈梓祺 5170XXXX （a）

9 溫世豪 1417XXXX （a）

10 黃健明 5150XXXX （a）

11 楊鍇漩 1445XXXX （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，因缺席甄選面試而被除名。

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。

（經運輸工務司司長於二零一九年十一月十九日的批示認可）

二零一九年十一月十四日於建設發展辦公室

典試委員會：

主席：副主任 沈榮臻

委員：首席高級技術員 袁衛枬

候補委員：顧問高級技術員 吳家欣

（是項刊登費用為 $5,594.00）

Ordem Nome
 N.º de BIR Classifi-
 cação final

33.º Wu, Ka Kei 1233XXXX .................... 60,77 

34.º Leong, Chon Man 1260XXXX .................... 60,73 

35.º Lam, Wai Pou 5206XXXX .................... 60,50 

36.º Ho, Chon Kin 1238XXXX .................... 60,23 

37.º Sio, Pak Lok 1307XXXX .................... 60,17 

38.º Lio, Chan Mou 7400XXXX .................... 59,67 

39.º Lei, Kin Chun 5184XXXX .................... 56,93 

Candidatos excluídos:

N.º  Nome  N.º de BIR Notas

1 Ao, Weng Chun 5196XXXX (a)

2 Chan, Weng Keong 5179XXXX (a)

3 Chan, Weng Seng 5152XXXX (a)

4 Choi, Wai Pan 7444XXXX (a)

5 Gong, Guocong 1484XXXX (a)

6 Lei, U Kuan 1250XXXX (a)

7 Mok, Keng Wa 5100XXXX (a)

8 Sam, Chi Kei 5170XXXX (a)

9 Wen, Shihao 1417XXXX (a)

10 Wong, Kin Meng 5150XXXX (a)

11 Yang, Kaixuan 1445XXXX (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, os candidatos foram 
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 Ad-
ministrativa Especial de Macau.

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

Transportes e Obras Públicas, de 19 de Novembro de 2019).

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
14 de Novembro de 2019.

O Júri:

Presidente: Sam Weng Chon, coordenador-adjunto.

Vogal: Un Wai Nam, trécnico superior principal.

Vogal suplente: Ng Ka Ian, trécnica superior assessora.

(Custo desta publicação $ 5 594,00)



20216 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 48 期 —— 2019 年 11 月 27 日

公 告

公開招標

「氹仔污水廠排放管改道及周邊平整工程」

1. 招標實體：建設發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：氹仔新城填海區E1區。

4. 承攬工程目的：氹仔污水廠排放管改道及周邊平整。

5. 最長施工期：

5.1 總施工期：300（三百）工作天；

5. 2 工程節點 1：完成海上管道施工——施工期為1 5 0

（一百五十）工作天。

（由競投者訂定：須參照招標方案前序第7條及第8條之說

明）

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$1,600,000.00（澳門元壹佰陸拾萬元整），以

現金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：

只接納在土地工務運輸局有施工註冊，以及在開標日期前

已遞交註冊申請或續期申請的自然人或法人，而後者的接納將

取決於所提交註冊申請或續期申請的批准。

任何自然人或法人，不論以獨立身份或以集團形式參與，均

僅可提交一份標書。公司及其常設代表處被視為同一實體，不論

以獨立身份或與其他自然人或法人組成集團，均僅可提交一份

標書。

由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）

名，而各成員之間無須存有任何法定的合夥形式。

Anúncio

Concurso público para 

«Empreitada de desvio do emissário de descarga da ETAR da 

Taipa e terraplanagem da área periférica»

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

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: «Zona E1» dos Novos Aterros 
Urbanos.

4. Objecto da empreitada: desvio do emissário de descarga  
da ETAR da Taipa e terraplanagem da área periférica.

5. Prazo máximo de execução: 

5.1 Prazo global de execução: 300 (trezentos) dias de traba-
lho;

5.2 Primeira (1.ª) meta obrigatória de execução: conclusão  
dos trabalhos relacionados com o emissário submarino – prazo 
de execução de 150 (cento e cinquenta) dias de trabalho;

(Indicado pelo concorrente; deve consultar os pontos 7 e 8 
do Preâmbulo do programa do concurso).

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

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

8. Caução provisória: $1 600 000,00 (um milhão e seiscentas 
mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia 
bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão:

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

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

Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, de-
vem ter no máximo até três (3) membros, não sendo necessário 
que entre os membros exista qualquer modalidade jurídica de 
associação.



N.º 48 — 27-11-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 20217

12. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方

式：應根據由八月三日第40/99/M號法令核准的商法典之對外合

作經營的規定。

13. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

截止日期及時間：二零二零年一月六日（星期一）下午五時

正。

倘因不可抗力之原因或其他阻礙導致建設發展辦公室於截

止遞交投標書日及時間停止辦公，投標書截止遞交日將順延至

緊接之首個工作日相同時間。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室會

議室。

日期及時間：二零二零年一月七日（星期二）上午九時三十

分。

倘因不可抗力之原因或其他阻礙導致建設發展辦公室於公

開開標日及時間停止辦公，公開開標日將順延至緊接之首個工作

日相同時間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

15. 查閱案卷及取得文件電子副本（PDF格式）之地點、時間

及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

時間：辦公時間內。

價格：$500.00（澳門元伍佰元整）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——工程造價50%；

——施工期15%；

——工作計劃15%；

——施工經驗及質量20%。

判給標準：

a）如被接納之競投者數目≥11時，按照評標報告總得分最高

五名的工程造價由低至高排名第一至五，定作人根據排名判標。

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

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

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

Dia e hora limite: dia 6 de Janeiro de 2020, segunda-feira, até 
às 17,00 horas.

Em caso de encerramento do GDI no dia e hora limites para 
apresentação de propostas por motivos de força maior ou qual-
quer outro facto impeditivo, a data limite para apresentação 
das propostas será transferida  para o primeiro dia útil seguin-
te à mesma hora.

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

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

Dia e hora: dia 7 de Janeiro de 2020, terça-feira, pelas 9,30 
horas.

Em caso de encerramento do GDI no dia e hora fixados para 
a realização do acto público de abertura das propostas por mo-
tivos de força maior ou qualquer outro facto impeditivo, a data 
para realização do acto público de abertura das propostas será 
transferida para o primeiro dia útil seguinte à mesma hora.

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

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

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

Hora: horário de expediente;

Preço: $500,00 (quinhentas patacas).

16. Critérios de apreciação de propostas e respectivas pro-
porções:

Preço da obra: 50%;

Prazo de execução: 15%;

Plano de trabalhos: 15%;

Experiência e qualidade em obras: 20%.

Critério de adjudicação: 

a) Caso o número de propostas admitidas seja igual ou supe-
rior a 11, de acordo com o relatório de avaliação das propostas, 
os cinco concorrentes com pontuação global mais elevada 
serão ordenados do preço mais baixo ao preço mais alto e 
classificados do primeiro ao quinto lugar, e a adjudicação será 
efectuada de acordo com a respectiva ordenação;
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b）如被接納之競投者數目<11時，按照評標報告總得分最高

三名的工程造價由低至高排名第一至三，定作人根據排名判標。

同價情況之判給標準：

進行排名後，倘出現最低造價相同的標書時，本工程將判予

在總得分較高的競投者。

17. 附加的說明文件：

由二零一九年十二月十八日至截標日止，競投者可前往羅理

基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加

之說明文件。

二零一九年十一月二十二日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $6,138.00）

民 航 局

名 單

因本局文誤，就刊登於二零一九年十月十六日第四十二期

《澳門特別行政區公報》第二組第17478頁之名單有不正確之

處，以及按照財政局第003/DAIJ/DIFP/2019號傳閱公函附件一

的格式，現重新公佈民航局二零一九年第三季獲資助的名單：

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

Critério de desempate: 

Caso, após ordenação, haja concorrentes com iguais propos-
tas de preço mais baixo, a empreitada será adjudicada ao con-
corrente que tiver melhor pontuação global. 

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, a partir de 18 de Dezembro de 2019, inclusive, e até à 
data limite para a entrega das propostas, para tomar conheci-
mento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
22 de Novembro de 2019.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 6 138,00)

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

Lista

Tendo-se verificado inexactidão nas versões chinesa e por-
tuguesa, por lapso desta Autoridade, da lista publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 42, II Série, de 16 de Outubro de 2019, a páginas 17478, 
e de acordo com o modelo definido no anexo 1 do ofício-
-circular n.º 003/DAIJ/DIFP/2019 da Direcção dos Serviços 
de Finanças, vem a Autoridade de Aviação Civil republicar a 
listagem do apoio concedido no 3.º trimestre de 2019: 

二零一九年十一月十八日於民航局

局長 陳穎雄

（是項刊登費用為 $1,337.00）

受資助實體

Entidade beneficiária

給予財政資助日期

Data da atribuição 

do apoio

資助金額

Montante 

atribuído

目的

Finalidade

王智深

Wong Chi Sam

11/09/2019 $ 10,600.00 “青年善用餘暇計劃2019”實習津貼。

Concessão do subsídio de estágio para o pro-

grama «Ocupação de Jovens em Férias 2019».

Autoridade de Aviação Civil, aos 18 de Novembro de 2019. 

O Presidente da Autoridade de Aviação Civil, Chan Weng 
Hong.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)



N.º 48 — 27-11-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 20219

通 告

第009/AACM/19號批示

基於安全考慮及確保慶祝澳門回歸祖國二十週年慶典活動

順利進行，根據二零一九年三月一日第64/2019號行政命令核准

之《澳門空中航行規章》第六十六條的規定，除民航局特別批准

之官方無人機活動外，於二零一九年十二月十四日至二十二日期

間，禁止澳門特別行政區範圍上空所有無人機之飛行活動。

二零一九年十一月十八日於民航局

局長 陳穎雄

（是項刊登費用為 $952.00）

Aviso

Despacho n.º 009/AACM/19

Considerando a necessidade de salvaguardar a segurança e 
a boa ordem no decurso da celebração do 20.º Aniversário do 
Retorno de Macau à Pátria;

Nos termos do Parágrafo 66 do Regulamento de Navegação 
Aérea de Macau, aprovado pela Ordem Executiva n.º 64/2019, 
de 1 de Março de 2019, determino:

São proibidas, entre 14 e 22 de Dezembro de 2019, todas as 
actividades de voo com aeronaves não tripuladas no espaço 
aéreo da Região Administrativa Especial de Macau, excepto 
as actividades oficiais expressamente autorizadas pela Autori-
dade de Aviação Civil.

Autoridade de Aviação Civil de Macau, aos 18 de Novembro 
de 2019.

O Presidente, Chan Weng Hong.

(Custo desta publicação $ 952,00)
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